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ملخص:
تتناول هذه الدرا�سة البل�سان باعتباره واحداً من النباتـات الطبية التي كانت معروفة
بكرثة يف الو�سط الطبي خالل الع�صور الإ�سالمية الو�سطى ،وهو عبارة عن �أ�شجار قزمة
«�شجريات« ،كانت تزرع يف فل�سطني وم�رص منذ الع�صور القدمية ،و ُزرعت خالل فرتة احلكم
الإ�سالمي  ،وبخا�صة يف الفرتة اململوكية ب�شكل كبري ،و�أنتجت هذه ال�شجريات نوع ًا من
الدهن الطبي الذي ا�ستخدم يف العالج على نطاق وا�سع.
وتبدو �أهمية هذا الدهن الطبي من خالل جناعته يف عالج كثري من الأمرا�ض التي
كانت منت�رشة خالل تلك الفرتة ،وكونه �أحد العقاقري الطبية املهمة التي �شكلت يف جمموعها
اخلزانة الطبية يف العامل الإ�سالمي ،وهذا ما �أكدته جتارب الأطباء القدامى ،واملهتمني
بالعالج الطبي.
وقد حظي دهن البل�سان بقدا�سة كبرية لدى امل�سيحيني باعتباره عن�رصاً مهم ًا يف
مياه التعميد الذي يع ُّد من الطقو�س الرئي�سة يف ديانتهم ،ف�ض ًال عن ت�أثريه يف العالقات بني
العاملني الإ�سالمي وامل�سيحي.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل لفت نظر الباحثني يف جمال العقاقري الطبية �إىل هذا النوع
من النباتات ،ليكون بدي ًال عن العقاقري الكيماوية التي �أثرت �سلب ًا يف �صحة الب�رش يف
حاالت عدة ،ودرا�سة �إمكانية ا�ستنباتها يف فل�سطني وم�رص ،لدورها العالجي الذي ال يرتك
م�ضاعفات �سلبية على �صحة الإن�سان ،وملردودها االقت�صادي نظراً لتوافرها بكرثة يف هذه
املنطقة.
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Abstract:
The aim of this paper is to study one of the herbals, Albulsan Plant,
which was known amongst the medical field during the Islamic Ages. It is
a medical fat produced by small bushes which mainly grow in Palestine
and Egypt during the ancient ages. It was largely used during the Mamluk
reign. Its importance lies a variety of diseases at that time. As a result, it
was considered as the basic medicine in the Islamic World. Moreover, the
Christians considered it as a holy plant because it was used in Baptism. This
study also aims at focusing the attention of scholars in the medical field to
the importance of this plant to be used as a supplement to chemical remedies
because it does not have side effects as well as to the financial and economic
benefits as a result of its abundance in Palestine
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مقدمة:
�شكلت النباتات الطبية عن�رصاً رئي�س ًا يف �صناعة العقاقري الطبية خالل الع�صور القدمية
والع�صور الو�سطى ،وكان الأطباء اليونان ( ، )1وامل�سلمون قد ا�ستخدموا هذه النباتات يف
عالج كثري من الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�سان ،ومنهم الطبيب امل�سلم ر�شيد الدين بن علي
ال�صوري ( )2الذي �أقام فرتة يف مدينة القد�س ،وكتب م�ؤلفات طبية عدة ،منها« :كتاب الأدوية
املفردة» ،وخالل عمله كطبيب وباحث يف جمال العقاقري الطبية ،كان ي�صطحب معه ر�سام ًا
ويتجول يف الأماكن التي تنمو فيها النباتات الطبية ،وي�شاهدا مع ًا هذه النباتات ،وير�سمها
دون الطبيب ال�صوري مالحظاته حول
الر�سام يف جميع مراحل منوها ،ويف الوقت نف�سه ّ
قيمتها العالجية (. )3
وحديث ًا جتري حماوالت حثيثة لالهتمام بالنباتات الطبية يف بع�ض دول اجلوار
لأهميتها العالجية بو�صفها بدي ًال عن العقاقري الكيماوية ،التي بد�أت �أعرا�ضها ال�سلبية ت�ؤثر
يف �صحة الإن�سان ب�شكل وا�ضح ،فعلى �سبيل املثال بد�أت حماوالت حثيثة ال�ستنبات بع�ض
النباتات الطبية ،وعلى ر�أ�سها البل�سان يف منطقة عني جدي ( )4يف فل�سطني املحتلة (، )5
ويف هذا ال�ش�أن ُعـقد م�ؤمتـر دويل يف الأردن عـام1429هـ2008 /م ،قدمت فيه �أبحاث
تناولت �أهمية النباتات الطبية ،وطرق زراعتها ،وا�ستخداماتها العالجية (. )6
هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على البل�سان باعتباره واحداً من النباتات الطبية
التي �أ َّدت دوراً مهم ًا يف �صناعة العقاقري الطبية ،واحلديث عن خ�صائ�صه الطبية ،ومزاياه
العالجية والتجميلية خالل العهد الإ�سالمي .كما هدفت هذه الدرا�سة �إىل لفت النظر �إىل
هذا النبات ،لدرا�سة �إمكانية �إعادة ا�ستنباته يف فل�سطني وم�رص ،لي�شكل مادة ذات مردود
اقت�صادي ،بعد �إجراء درا�سات حول �إمكانية جناحه ،ودرا�سة جدواه االقت�صادية كذلك.
ق�سم الباحث هذه الدرا�سة �إىل ثالثة ف�صول رئي�سة ،ركز الف�صل الأول منها على �أ�صل
هذه النبتة ،وتاريخها ،ومناطق زراعتها يف فل�سطني ،وم�رص يف الع�صور القدمية وخالل
العـهد الإ�سالمي .وتناول الف�صل الثاين طرق زراعة البل�سان ،وا�ستخراج دهنه الطبي،
وتقطريه ،وكمية الإنتاج ،وناق�ش الف�صل الثالث ا�ستخداماته العالجية والدينية.
وحوت الدرا�سة عدداً من النتائج والتو�صيات ،واعتمدت على عدد من املخطوطات،
وامل�صادر املطبوعة منها عدد من الرحالت التي قام بها الرحالة امل�سلمون والأجانب،
حتدثوا خاللها عن �شجريات البل�سان ومنوها يف فل�سطني وم�رص.
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الفصل األول  -زراعة البلسان واستغالله عرب العصور التارخيية:
أ -مناطق زراعته:
البل�سان نبات طبي ذو رائحة عطرية ،يعي�ش يف املناطق التي ي�سود فيها املناخ
املداري ،ويحتاج �إىل درجة حرارة مرتفعة ،ومياه وفرية لينمو ويتكاثر ،وهـو نوع من
الأ�شجـار القزمـة ( )7التي ال يزيد طولها عن الذراع ( ، )8وت�شبه �أوراقها �أوراق �شجرة
الرومان يف بداية منوها ( ، )9و�ساقها عليه حلاء علوي يغلب عليه اللون الأحمر القاين،
واللحاء ال�سفلي مييل �إىل اللون الأخ�رض القامت ،وتنتج ثمراً بداخله بذرة ت�شبه حبة اللوز
ال�صغري (.)10
شكل رقم ()1
ثمار وأغصان وأوراق شجيرة البلسان.

نق ًال عن.Feliks,Balsam,Vol,4,P.142- 143 :
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نوع من الدهـون النباتية دهن البل�سان
وبعـد جرح حلاء هذه ال�شجريات يخرج منها ٌ
تفوح منه رائحة نفاذةُ ،و�سمي خزانة الأدوية الطبيعية
ُعرف علمي ًا با�سم «راتنج« (، )11
ُ
لتنوع ا�ستعماالته الطبية (. )12
و�أطلق على الأ�صول الربية لهذا النبات ا�سم «الب�شام « ،وينمو يف جبال احلجاز قرب
مكة ،وغرب املدينة املنورة ،ويف بع�ض املناطق اجلبلية يف اليمن ،و�أثيوبيا ،وال�سودان،
معتمداً على مياه الأمطار ،وكانت عملية ا�ستخراج الدهن منه حمدودة جداً ،لقلة ع�صارته
الناجتة عن عدم توافر ري منتظم ،ولذلك اجتهد بع�ض اجلغرافيني امل�سلمني ،و�أكدوا �أنه ال
ينتج �أي نوع من الدهون (. )13
وعرف الدهن الطبي جتاري ًا ولدى العامة با�سم البل�سم ( ، )14وم�صطلح بل�ســـم
 Balsamرمبا ا�شتـق من الكلمة الآرامية  Botsminمبعنى �سيد العطـــور� ،أو ذي الرائحـة
الزكيـة ،واال�سـم العلمـــي للدهـن الذي تنتجـه
شكل رقم ()2

هذه ال�شجـرية هو  ، )15( Amyris Gileadensisوعرف البل�سان ب�أ�سماء عدة ارتبطت
مبكان �إنتاجه ( ، )16فقد ُعرف با�سم :بل�سم مكة ،وبل�سم جلعاد ( ، )17وكان دهن البل�سان من
الب�ضائع الرائجة يف الع�صور القدمية ب�سبب ا�ستخداماته الطبية ،وت�أثريه الوا�ضح يف عالج
ال�سموم ( ، )18وجاء يف العهد القدمي �أن القافلة التي �أنقذت �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم من
اجلب ( )19كانت حتمل بل�سان ًا من فل�سطني �إىل م�رص ( ، )20وتذكر الروايات �أن بلقي�س ملكة
�سب�أ قدمت ل�سيدنا �سليمان ( )21بع�ض دهن البل�سان ،وجذوره على �سبيل الهدية ،و ُزرعت هذه
اجلذور قرب عني جدي ،ومنها تكاثرت يف فل�سطني (. )22
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ويف الفرتة الرومانية انت�رشت زراعته ب�شكل وا�سع يف فل�سطني ،وبخا�صة يف منطقة
عني جدي ،وذكر الرحالة الروماين �سرتابو � )23( Straboأن م�ساحة املنطقة املزروعة
بالبل�سان يف �أريحا بلغت ع�رشين كيلو مرتاً مربعاً ،كما حتدث الرحالة بلني الكبري Plniy
 )24( the Elderعن البل�سان يف منطقة �أريحا ،وقال �إنه وجد فيها ب�ساتني عدة ،و�أن م�ساحة
الب�ستان الواحد تبلغ ع�رشين دومناً ،و�أن الب�ستان الواحد يعطي �ستة جالونات ( )25من الدهن
الطبي (. )26
وزودت ب�ساتني البل�سان يف �أريحا خزينة الإمرباطورية الرومانية بحوايل مائتي �ألف
دينار ذهبي يف العام ،وخالل فرتة �سيطرة �أنطونيو�س  )27( Antigonusيف ال�رشق ،كانت
منطقة زراعة البل�سان يف �أريحا �إقطاع ًا ممنوح ًا �إىل زوجته كليوبرتا  )28( Cleopatraملكة
م�رص (. )29
وخالل تلك الفرتة انتقلت زراعته من فل�سطني (� )30إىل م�رص ( ، )31وذلك قبيل ظهور
الديانة امل�سيحية ،حني خرجت مرمي العذراء ،ومعها ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم من فل�سطني
فراراً من هريود�س ( ، )32وتوجهت �إىل م�رص ،ومرت باملطرية ( ، )33وحتدثت �أ�سطورة عن
غ�سل العذراء مالب�س ال�سيد امل�سيح املت�سخة مبياه من بئر املطرية ،ور�شت املياه على الأر�ض،
فنمت �شجريات البل�سان الذي �أ�صبح دهنهـا جزءاً رئيـ�س ًا من طقو�س التعميد امل�سيحية (،)34
وكونت حديقة كبرية بف�ضل مياه البئر التي تدفقت �أ�ص ًال من نبع مياه جويف (. )35
ب -البلسان يف العصور اإلسالمية:
ازدهرت زراعة البل�سان وتقطري دهنه الطبي يف فل�سطني خالل الع�صور الإ�سالمية
املبكرة ،وحتديداً يف منطقة الأغوار قرب �أريحا ،ويف عني جدي وما جاورها من املناطق(،)36
وخالل الفرتة الأموية كان دهن البل�سان مادة نادرة احتكرت م�ؤ�س�سة اخلالفة �إنتاجها
وجتارتها ،وكان تداولها ممنوعاً ،وعقاب من يقوم بتهريبها خارج حدود الدولة الإ�سالمية
املوت (. )37
جزء منها �إىل الأ�سواق بطريق غري م�رشوع ،و ذلك عرب
وبالرغم من ذلك فقد ت�رسب ٌ
امل�رشفني على زراعة �شجريات البل�سان ،الذين ا�ستخرجوا الدهن الطبي من الأغ�صان والأوراق
وذلك بعد غليها ،وكب�سها ،وتكريرها ( ، )38و�أحيان ًا كان يبيع بع�ض الأعيان جزءاً من دهن
البل�سان الذي ح�صلوا عليه من اخلليفة �أو ال�سلطان كهدية� ،أو عن طريق البيع املحدود الذي
يقوم به امل�رشفون على هذه املادة يف اخلزانة ال�سلطانية ( ، )39وكان يت�رسب بع�ضه �إىل
الأ�سواق كما يبدو بطريقة �رسية.
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وقد �أ�شرتى الرحالة الإجنليزي وليبالد  ، )40( Willibaldالذي زار فل�سطني يف عهد
اخلليفة الأموي يزيد الثاين ( ، )41كمية �صغرية من دهن البل�سان من فل�سطني ،ونقله �إىل
اخلارج يف طريق عودته بطريقة �رسية ،فا�ستخدم حيلة خلداع موظفي اجلمارك لي�ضمن
عدم العثورعلى دهن البل�سان معه ،حيث و�ضعه يف قارورة �صغرية و�أغلقها ب�إحكام كبري،
ثم �أدخل القارورة التي حتوي بل�سان ًا يف قارورة �أكرب حجم ًا وعب�أها بالقار ،فلما و�صل �إىل
ميناء �صور ( ، )42فت�شوا �أمتعته ومل يتعرفوا �إىل رائحته ب�سبب رائحة القار (. )43
وبقيت زراعته مزدهرة يف فل�سطني ،وتفوق على بل�سان م�رص من ناحية اجلودة ()44
 ،وقد �شاهد الرحالة برنارد احلكيم � )45( Bernardus Sapiensأثناء مروره ب�أريحا ،خالل
القرن الثالث الهجري /التا�سع امليالدي مزرعة للبل�سان ،يعمل فيها فالحون ي�ستخرجون
ال�سائل الدهني ،عن طريق جرح ق�رشة ال�سيقان ب�شكل طويل بو�ساطة حجارة مدببة (، )46
وبعد احتالل الفرجنة فل�سطني عام 492هـ1099 /م� ،سيطروا على �إنتاج دهن البل�سان
فيها ( ، )47ووجهوا عناية خا�صة جتاه هذه الزراعة ،وقد توىل التجار الإيطاليون ت�صديره
من مناطق �إنتاجه يف فل�سطني �إىل �أوروبا (. )48
وا�ستمر االهتمام ب�إنتاج البل�سان يف منطقة �أريحا ،وت�صديره من فل�سطني �إىل �أوروبا
وا�ضح ًا خالل الفرتة الفرجنية ( ، )49ويبدو ذلك من االهتمام الوا�سع بها حيث و�ضعت حتت
�سيطرة الكني�سة مبا�رشة ،ومنحت �إقطاع ًا �إىل كني�سة القيامة (. )50
وكان للأخطار التي واجهتها بالد ال�شام ب�شكل عام وفل�سطني ب�شكل خا�ص ،والتي
متثلت بالغزو الفرجني واملغويل بني عامي 492هـ1099 /م 658هـ1260 /م� ،أثر وا�ضح
على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية يف فل�سطني بخا�صة وبالد ال�شام بعامة ،وانعك�س
هذا �سلب ًا على زراعة البل�سان و�إنتاجه ،التي �شهدت تدهوراً كبرياً بعد التغريات ال�رسيعة التي
جرت على ال�سلطة احلاكمة امل�رشفة على زراعته ،فتوقفت زراعته يف فل�سطني ،وهو ما �أكده
الرحالة عبد اللطيف البغدادي ( ، )51وذكر �أن زراعة البل�سان انتهت بفل�سطني ( ، )52و�أنها
ازدهرت يف م�رص �ضمن حديقة املطرية (. )53
ور�سمت حول هذه احلديقة هالة دينية كبرية ،وذلك ب�سبب زيارة ال�سيد امل�سيح
ُ
عليه ال�سالم ووالدته العذراء لها ،وق�صدها احلجاج امل�سيحيون للتربك بها ،واال�ست�شفاء
مبياهها( ، )54وحتدثت الروايات امل�سيحية ب�أ�سطورية عن قد�سيتها ،وذكرت �أن الثريان التي
تدير نواعري املياه التي تروي �شجريات البل�سان تتوقف تلقائي ًا عن العمل يوم الأحد من كل
�أ�سبوع ( ، )55وكان بها خم�سة �آبار للري �ساهمت يف تزويد ال�شجريات باملياه ،وبخا�صة
يف ف�صل ال�صيف احلار ( ، )56وكان عدد من احلجاج امل�سيحيني يزور حديقة البل�سان يف
طريقهم �إىل الأر�ض املقد�سة اعرتاف ًا منهم بخ�صو�صيتها الدينية (. )57
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وكانت احلديقة مو�ضع عناية ال�سلطة احلاكمة واهتمامها ( ، )58و�أ�رشف عليها عمالٌ
م�سيحيون عرفوا با�سم «اجلناينية» ،ويبدو �أن م�ساحة احلديقة ،وعدد الأ�شجار قد اختلف
من فرتة لأخرى ح�سب اختالف املناخ ،وح�سب العناية بال�شجريات ،ويذكر الرحالة عبد
اللطيف البغدادي �أن م�ساحة احلديقة بلغت �سبعة فدادين ( )59باملقيا�س امل�رصي ( ، )60ويف
منت�صف القرن الذي يليه ذكر امل�ؤرخ ابن الأثري (� )61أن م�ساحة احلديقة و�صلت �إىل ميل ()62
مربع ( ، )63ثم تراجعت م�ساحة هذه احلديقة يف نهاية القرن الثامن الهجري /الرابع ع�رش
امليالدي �إىل ( )450ذراع ًا مربع ًا فقط ( ، )64وذلك ح�سب ما �أورد الراهب فران�سيكو �سورونو
 ، )65( Francesco Surianoوميكن تو�ضيح التغريات التي طر�أت على م�ساحتها كالتايل:
الجدول ()1
مساحة الحديقة بين القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي
والقرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي

الرقم

م�ساحة احلديقة كما وردت م�ساحة احلديقة
باملرت املربع.
يف امل�صادر املعا�رصة.

التاريـــخ.

1

نهاية القرن ال�ساد�س الهجري /الثاين ع�رش امليالدي.

2

الن�صف الأول من القرن ال�سابع الهجري /الثالث ع�رش امليالدي .ميل مربع.

3

نهاية القرن الثامن الهجري /الرابع ع�رش امليالدي.

�سبعة فدادين.
�أربعمائة وخم�سون ذراعاً.

وميكن تو�ضيح هذا اجلدول بياني ًا على النحو الآتي:
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ويبدو �أن التو�سع الوا�ضح يف م�ساحة احلديقة خالل الن�صف الأول من القرن ال�سابع
الهجري /الثالث ع�رش امليالدي مرتبط �إىل حد كبري با�ستقرار الأو�ضاع ن�سبي ًُا يف م�رص،
والعناية اخلا�صة التي �أوالها امللك الكامل بن العادل الأيوبي ( )66لزراعة البل�سان ،وحماولة
ا�ستنباته خارج حدود حديقة املطرية (. )67
ويعود التناق�ص الوا�ضح يف م�ساحة احلديقة يف نهاية القرن الثامن الهجري /الرابع
ع�رش امليالدي �إىل كرثة االعتداءات على احلديقة ،وقد ر�صدت �إحدى هذه املحاوالت قيام
ع�صابة من املتمردين باالعتداء على احلديقة وتخريبها عام 900هـ1494 /م ( ، )68ويبدو
�أن عملهم هذا كان حماولة للح�صول على هذه ال�سلعة غالية الثمن ،واملطلوبة عاملياً ،وكان
جزءاً من حماولتهم النيل من ال�سلطة احلاكمة وك�رس احتكارها لهذه ال�سلعة ،باعتبار �أن �إنتاج
دهن البل�سان وت�صديره كان امتيازاً حكومي ًاً ،ولذلك �أر�سل ال�سلطان قان�صوه الغوري()69
بعثة� ،أح�رضت �أ�صو ًال من �شجريات البل�سان الربي « الب�شام» برتبتها من احلجاز ( ، )70و�أعيد
زراعتها من جديد يف احلديقة نف�سها ( . )71على �أنه يجب �أن ال نغفل عوامل �أخرى �أثرت يف
م�ساحة احلديقة من �سنة لأخرى ،وهذه العوامل مرتبطة بتقلبات الطق�س ،وقلة الأمطار،
والقحط الناجت عن ذلك ،وكان لهذه العوامل �أثر يف كمية الإنتاج.
وكانت احلديقة خالل الفرتة اململوكية حموطة ب�سور ،ولها حرا�سة قوية من م�شاة
وخيالة ( ، )72وقد بالغ الرحالة مي�شومل بن مناحيم )73( Meshullam Ben Menahem
باحلديث عن هذه احلرا�سة ،فذكر �أنه كان يخ�ص�ص لل�شجرة الواحدة خم�سة حرا�س (، )74
وكان ال ُي�سمح لأحد بدخول احلديقة يف مو�سم القطاف ( ، )75ويف الأيام الأخرى ُ�سمح للزوار
بدخول احلديقة بعد التزامهم بعدم ممار�سة �أية �أعمال ت�رض بالأ�شجار ،وتخلل هذه الزيارات
تقدمي بع�ض الهدايا للحرا�س �أحياناً ،لت�سهيل دخولهم �إىل احلديقة (. )76
وملا كان دهن البل�سان من العنا�رص املهمة يف االقت�صاد اململوكي ،وكان له �أثره
يف العالقات مع العامل امل�سيحي �آنذاك ( ، )77وبخا�صة بعد حتول طرق التجارة من م�رص
�إىل ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،وتوقف و�صول الب�ضائع الهندية عن طريق م�رص ،ازداد االهتمام
ب�إنتاج الدهن الطبي ،من �أجل �إعادة الن�شاط التجاري عرب م�رص ،وزيادة دخل ال�سلطات
احلاكمة هناك (. )78
ويف الع�صور الإ�سالمية الو�سطى تطلع امللوك واحلكام امل�سلمون وامل�سيحيون
للح�صول على دهن البل�سان ،وبالغوا يف طلبه ( ، )79وكان دهن البل�سان جزءاً من الهدية
التي �أر�سلها اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد (� )80إىل الإمرباطور �شارملان ( ، )81يف �إطار
العالقات احل�سنة واملتبادلة بني الطرفني (. )82
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وقد تبادل احلكام امل�سلمون دهن البل�سان يف منا�سبات عدة ال �سيما بعد الفتوحات
واالنت�صارات الع�سكرية من ناحية ،وكان جزءاً من الهدايا التي �أر�سلت على �سبيل جتديد
الوالء والطاعة من ناحية �أخرى .فقد �أر�سل �صالح الدين الأيوبي (� )83أثناء واليته على
م�رص �إىل ال�سلطان نور الدين زنكـي ( ، )84هدية فيها م�صاحف ،و�أحجار كرميـة ،و�أقم�شـة،
وخم�سني قارورة من دهن البل�سان الطبي ( )85عام 569هـ1199 /م.
وخالل حروب ال�سلطان �صالح الدين مع الفرجنة ،طلب �صالح الدين الدعم من ال�سلطان
املوحدي يعقوب بن يو�سف بن عبد امل�ؤمن ( ، )86و�أر�سل له هدية كان فيها مئة درهم
من دهن البل�سان ( ، )87وبعده �أر�سل ال�سلطان الظاهر بيرب�س ( )88هدية �إىل ملك املغرب
عام 676هـ1277 /م ،بعد فتوحاته يف ال�ساحل ال�شامي مكونة من مماليك وخدم ،ودهن
بل�سان( ، )89وهذا ي�شري �إىل الأهمية الطبية الكبرية التي حظي بها هذا النوع من الأدوية التي
القت رواج ًا كبرياً بني امللوك والأمراء عرب خمتلف املراحل التاريخية.

الفصل الثاني -تكاثره واستخراج دهنه الطيب:
أ -تكاثره :
تكاثرت �شجريات البل�سان عن طريق الف�سائل التي حتوي ُعق ًال جيدة ،و�أطلق عليها
ا�سم الق�ضبان �أو الأوتاد ( ، )90التي اختريت بعناية فائقة ،وتراوح عمرها بني �سنتني �إىل
ثالث �سنوات ،و ُزرعت يف الأر�ض بعد تهيئتها وتزويدها بال�سماد الطبيعي ،وبعد غر�سها يف
مكانها املخ�ص�ص ،تروى باملاء حتى تنمو ،وميكن غر�سها م�ؤقت ًا يف �أوان فخارية حتى
تنمو ب�شكل منا�سب ،ثم تنقل �إىل مكان الغر�س الدائم (. )91
وهذا ما �أكده عبد اللطيف البغدادي بقوله ...« :والبل�سان الدهني ال يثمر و�إمنا ت�ؤخذ
منه ف�سوخ فتغر�س  ،« )92( ...يف الوقت الذي حتدثت فيه روايات �أخرى عن حماوالت لزراعة
البل�سان عن طريق البذور (. )93
وكانت مواعيد الزراعة مو�ضوع اختالف بني رحالة الزراعة يف تلك الفرتة وم�ؤرخيها
ومتخ�ص�صيها ،وميكن احلديث عن ذلك على النحو الآتي:

● ●مواعيد زراعة ف�سائل البل�سان
مواعيد الزراعة
يف �شهر ب�شن�س القبطي وي�صادف بدايته[� 9أيار] زراعة
البل�سان (. )95

اال�سم
الرقم
()94
ابن مماتي  :منت�صف القرن ال�ساد�س
.1
الهجري /الثاين ع�رش امليالدي.
البغدادي :نهاية القرن ال�ساد�س الهجري /الثاين
«ت�ؤخذ منه ف�سوخ فتغر�س يف �شباط».
.2
ع�رش امليالدي.
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مواعيد الزراعة

اال�سم

البل�سان كان يزرع حب ًا يف الفرتة بني ال�شهرين القبطيني بونة
وهاتور ([ : )97ي�صادف بداية بونة  8حزيران ،وهتـور يبد�أ
يف 11ت�شـرين الثاين].

ابن �إيا�س ( : )96بداية القرن العا�رش الهجري/
ال�سابع ع�رش امليالدي .

.3

وتبني من هذه املواعيد �صحة ما ذهب �إليه ابن مماتي ل�سببني �أولها� :أن وقت الزراعة
املنا�سب للأ�شجار هو يف ف�صل الربيع ،وثانيهما :كون ابن مماتي مواطن ًا م�رصياً ،وكان
وزيراً وم�سرياً لأعمال الدواوين ،وله كتاب بعنوان «قوانني الدواوين» حتدث فيه عن الزراعة
يف م�رص مبا فيها زراعة البل�سان.
ويحتاج البل�سان �إىل ري منتظم كل يوم تقريب ًا خالل ف�صل ال�صيف احلار ،وذلك من
�شهر حزيران �إىل ت�رشين الثاين ،حيث يبد�أ ف�صل ال�شتاء ،ويحتاج �إىل عناية مكثفة ،وبخا�صة
يف جمال تنظيف الأر�ض من الأع�شـاب ،وحماربـة الآفات والقوار�ض ال�ضارة ( ، )98ويبدو �أن
ال�شجريات تطرح �إنتاجها بعد عامني من زراعتها يف املوقع الدائم ،وهو من الأ�شجار املعمرة
التي يزيد �إنتاجها كلما تقدمت يف العمر ( ، )99وتغطى هذه ال�شجريات يف ف�صل ال�شتاء
بالكتان لوقايتها من الربد الذي يعترب من �أ�شد امل�ؤثرات املناخية خطراً عليها(.)100
ب -استخراج دهنه الطيب:
عرفت حديقة البل�سان يف م�رص بحديقة عني �شم�س ،وهي عملي ًا مملوكة لل�سلطان ()101
 ،و�أ�رشف اخلليفة �أو احلاكم بنف�سه على عملية الإنتاج منذ جرح ال�شجريات وحتى قطاف
الدهن النقي ،ويف حال عدم تفرغه �أو �سفره ،تابع اخلازندار ( )102الكبري هذه العملية ()103
 ،ويجري القطاف يف احتفال مهيب يح�رضه كبار ال�ضيوف والأمراء والقنا�صل الأجانب،
ُيقدم فيه فنجان من البل�سان لل�ضيوف على �سبيل الهدية (. )104
واختلفت �آراء امل�ؤرخني والرحالة واملخت�ص�صني يف موعد ا�ستخراج الدهن الطبي من
الأ�شجار ،واعتماداً على الن�صو�ص الواردة واالختالف الوا�ضح بينها ،ميكن احلديث عنها
على النحو الآتي:

● ●مواعيد ا�ستخراج الدهن الطبي:
الرقم

مواعيد القطاف

اال�سم

1

البغدادي :نهاية القرن ال�ساد�س الهجري /الثاين
ع�رشامليالدي.

�شهر �شباط (. )105

2

ابن مماتي :بداية القرن ال�سابع الهجري /الثالث
ع�رش امليالدي .

«و�رشطه وا�ستخراج دهنه من ن�صف توت [يبد�أ يف 12
�أيلول]  ،و�إن كان �أوله �أ�صلح» (. )106
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الرقم
3

اال�سم
ابن �إيا�س :بداية القرن العا�رش الهجري /ال�سابع
ع�رش امليالدي.

مواعيد القطاف
ا�ستخراج الدهن يتم يف  24من �شهر ب�شن�س القبطي،
وتوافق بداية ب�شن�س التا�سع من �شهر �أيار (. )107

ويبدو وا�ضح ًا �صحة ما ذهب �إليه ابن مماتي يف حديثه عن موعد ا�ستخراج ال�سائل
الدهني ،الذي ي�أتي يف ف�صل ال�صيف الذي يتوافق مع اكتمال ع�صارتها ون�ضوجها (.)108
وي�ستخرج الدهن قبيل طلوع ال�شم�س وقت الندى ( ، )109يف ظل حرا�سة م�شددة (، )110
وكلما تكاثر ت�ساقط الندى كان ذلك �أف�ضل لعملية ا�ستخراج الدهن ،وجترح ق�رشة ال�ساق
بو�ساطة حجر مدبب ( )111خم�ص�ص لهذا الغر�ض ب�شكل طويل ،من قبل �شخ�ص خم�ص�ص
لهذا العمل(. )112
()113

وبعد جرح ال�ساق ي�سيل ال�سائل اللزج على ال�ساق ويجمعه �شخ�ص متخ�ص�ص
ب�إ�صبعه ،وينقل �إىل وعاء خا�ص �صغري يعرف بالقرن ( ، )114ثم يفرغ يف وعاء زجاجي
خا�ص ( . )115وجلمع الدهن طرق �أخرى منها :و�ضع لفافات قطنية حول ال�ساق املجروح
لتمت�ص الدهن ،ثم ُتع�رص اللفافات وتو�ضع يف وعاء خا�ص (� ، )116أو القيام بت�شذيب
غ�صونها ،وتربط زجاجة �أ�سفل القطع حتى يتجمع فيها الدهن ،وبعد ا�ستخراج الدهن تذبل
ويجف الكثري من �أغ�صان ال�شجريات فتقلم لتنمو �أغ�صان جديدة على ال�شجرة ،وكانت
الأغ�صان املقطوعة حتمل من قبل امل�رشفني وتباع يف الأ�سواق (. )117
ج -تقطريه:
بعد جمع ال�سائل الدهني يف القناين ،جتري عملية الدفن ،حيث تغلق وتغطى باملواد
الع�ضوية للحفاظ على درجة حرارة منا�سبة ،متنع تكتل الدهن ليبقى يف حالة ال�سيولة،
ثم تبد�أ عملية �إزاحة الدهن عن ال�شوائب بحيث يطفو الدهن �إىل �أعلى وت�ستقر ال�شوائب يف
الأ�سفل ،وبخا�صة يف وقت الظهرية حني ترتفع درجة احلرارة.
وتتكرر عملية الإزاحة التي عرفت بالتدبري يومي ًا حتى ينتهي الدهن ،وال يتبقى �سوى
بع�ض ال�شوائب ،وت�أخذ عملية التدبري فرتة قد ت�ستمر �سنة كاملة ،وبعد احل�صول على الدهن
النقي ،يطبخ على نار هادئة يف ف�صل الربيع ،وهو �أف�ضل الأوقات لطبخه ( ، )118وال تتجاوز
كمية الدهن النقي ُع�رش كمية ( )119املنتج ( ، )120وهذه الطريقة تنتج �أجود �أنواع الدهن
النقي ،وقد �أطلق عليه التجار الأجانب ا�سم البل�سان النقي . )121( Opobalsamum
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شكل رقم ()3
رسم يمثل عملية جرح شجرة البلسان.

ً
نقال عن :لبنية ،النباتات الطبية ،ص.230

وتوىل م�رشفون خا�صون نقل الدهن الطبي �إىل خزانة ال�رشاب ( )122اخلا�صة باخلليفة
�أو احلاكم ( ، )123والتي حتوي �أنواع ًا خمتلفة من الأدوية ال�رضورية للعالج ( ، )124ويحفظ
يف �أوان �صقيلة كالف�ضة والزجاج ( ، )125وال ي�رصف �شيء منه �إال ب�إذن خا�ص ( ، )126وذلك
عند �إر�سال ق�سم منه �إىل امل�شايف ال�ستخدامه يف العالج ( ، )127ويف الفرتة اململوكية �أر�سلت
كميات منه �إىل قالع ال�شام والبيمار�ستانات ال�ستخدامه كدواء منفرد� ،أو ا�ستخدامه يف
حت�ضري الأدوية املركبة.
وخالل الأزمات املالية كان �أتباع اخلليفة يقومون ببيعه �إىل الأديرة والكنائ�س �ضمن
�إ�رشاف مبا�رش من قبل وكيل اخلليفة ،وير�سل �ضمن الهدايا املنتظمة �إىل بع�ض احلكام
امل�سلمني والأجانب� ،أو �إىل بع�ض العلماء وال�شخ�صيات املهمة ( ، )128وما زاد عن حاجة
ال�سلطان كان اخلازندار يكلف بع�ض رجاله ببيعه �إىل الزوار الأجانب� ،أو �إىل بع�ض �أعيان
الدولة ،و�أحيان ًا كان يقوم بع�ض متلقي الهدايا التي حتتوي على الدهن الطبي ببيعه �أو بيع
ما يـزيد عن حاجتهم ( ، )129ب�أ�سعار مرتفعة جداً و�صلت �إىل حد بيعه بوزنه ذهب ًا (. )130
�أما البل�سان التجاري فهو �أقل جودة من النوع الأول ،وميكن �أن يطرح يف الأ�سواق
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بكميات حمدودة ،وب�صورة �شبه �رسية ،وهو على نوعني ،الأول :البل�سان امل�ستخرج من
البذور بعد طبخها وع�رصها ويعرف با�سم  ،Carbopalsamumوالثاين :النوع امل�ستخرج
من الأغ�صان بعد غليها وع�رصها ،ويعرف با�ســم  ، )131( Xylobalsamumوكان يباع
ب�ضعف وزنه من الف�ضة (. )132
وكانت �أغ�صان البل�سان اجلافة تباع جتاري ًا يف م�رص خالل الفرتة اململوكية ،وقد
ا�شرتى الرحالة بور�شارد ( ، )133بع� ًضا منها خالل وجوده يف م�رص (� ، )134أما بذور البل�سان
فقد بيعت ب�صورة حمدودة يف �أ�سواق م�رص ،ومكة املكرمة ،وبالد الأندل�س (.)135
وقد �ساهم ارتفاع �أ�سعاره ،و�شح هذه املادة ،وتزايد الطلب عليه� ،إىل تعر�ضه لعمليات
غ�ش كانت الأو�سع خالل الع�صور الو�سطى ،وكان يخلط مبواد �أخرى ،ويباع على �أنه دهن
نقي ( ، )136وتراوحت عملية الغ�ش بني غلي �أغ�صان البل�سان بالزيت وبيعها بالأ�سواق� ،أو
مزج دهن البل�سان بدهن ال�سو�سن ( ، )137ومزجه بع�ضهم بالقرنفل (� ، )138أو بال�شمع ،حيث
تغلب رائحة دهن البل�سان على الدهون الأخرى.
ويت�ضح البل�سان الزائف من خالل و�ضع قليل منه على قطعة قما�ش ،ثم غ�سلها باملاء،
ف�إن ذاب ،فهو دهن بل�سان نقي ،لأن دهن البل�سان يذوب يف املاء ،بينما تتجمد الدهون
الأخرى مثل دهن ال�سو�سن ،والقرنفل ،وال�شمع ،عند و�ضعها يف املاء� ،أو تعري�ض عينة منه
للحرارة الكت�شاف غ�شها ،وبخا�صة �أن دهن البل�سان �رسيع اال�شتعال� ،أو يو�ضع يف احلليب
لأن دهن البل�سان ي�ؤدي �إىل تخرثه ب�شكل �رسيع ،وكل هذه العمليات �ساعدت على التمييز
بني الدهن النقي والدهن املغ�شو�ش (. )139
د -كمية اإلنتاج:
ذكر البغدادي يف نهاية القرن ال�ساد�س الهجري /الثاين ع�رش امليالدي� ،أن كمية الإنتاج
قد تراوحت بني خم�سني و�ستني رط ًال يف ال�سنة ( ، )140وانخف�ضت يف �سنوات القحط ال�شديد
�إىل ع�رشين رط ًال فقط ،كما حدث عام  596هـ1199 /م ( ، )141علم ًا ب�أن معدل الإنتاج
خالل الفرتة اململوكية قد و�صل �إىل مائتي رطل م�رصي يف العام ( ، )142و�أنتجت هذه
الكمية من حديقة البل�سان يف املطرية التي زرع فيها ما بني (� )500 - 400شجرية(. )143
وكانت كمية الإنتاج تتنا�سب طردي ًا مع التو�سع يف م�ساحة احلديقة وعدد �أ�شجارها،
و�إىل جانب ذلك فقد حتكمت عوامل �أخرى يف الإنتاج �أهمها :عوامل املناخ املختلفة،
واالعتداءات الب�رشية على احلديقة ،ويبدو �أن عوامل املناخ ،وبخا�صة قلة الأمطار ،قد �أدت
�إىل تطبيق نظام التقنني يف تزويد ال�شجريات باملياه من الآبار املوجودة يف احلديقة خالل
�سنوات القحط ،وهذا �أثر �سلب ًا يف الإنتاج ،ولذلك كان يعو�ض نق�ص الدهن با�ستخراجه من
بذور البل�سان (. )144
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ومع بدايات القرن التا�سع الهجري /اخلام�س ع�رش امليالدي بعد دخول الدولة العثمانية
�إىل م�رص بفرتة ق�صرية انقطعت زراعته ( ، )145ولعل ذلك يعود �إىل تطوير مواد عالجية
جديدة �أقل �سعراً و�أ�سهل ا�ستغال ًال من دهن البل�سان ،مثل الزيت امل�ستخرج من �شجريات
الزقوم التي تنتج زيت ًا طيب الرائحة ا�ستخدم يف عالج اجلروح والتقرحات ،وال يحتاج �إىل
عناية �أو ظروف زراعية مميزة (. )146

الفصل الثالث -استخداماته:
أ -استخداماته العالجية:
يعود اال�ستخدام الطبي لدهن البل�سان �إىل الع�صور القدمية ،وكان من �ضمن املواد التي
ا�ستخدمها الطبيب اليوناين جالينو�س ل�صنع «جواري�ش جالينو�س» ،وهو مركب ا�ستخدم
لتقوية املعدة وعملية اله�ضم والكبد ،كما ا�ستخدمه الرومان لعالج اجلروح العميقة ،حيث
عمل الدهن الطبي على وقف النزف ال�شديد ( )147وحاالت الإغماء ( ، )148كما �صنعوا منه
ترياق ًا ( )149لعالج ال�سموم ( ، )150وحفظ اجلثث املحنطة ،وا�ستخدموه يف طقو�س الدفن
قبل انت�شار امل�سيحية ،ويف طقو�س التعميد بعد انت�شار هذه الديانة ( ، )151ويف �صناعة
العطور ( ، )152وحتدثت عنه العديد من امل�صادر الإ�سالمية ،و�أ�شاد عدد من ال�شعراء مبزاياه
التجميلية (. )153

كما ا�ستخدمه ال�صحابة يف معاجلة جرحاهم ،فجمعوا الع�صارة وجهزوها قبل
احلرب ال�ستعمالها كعالج فعال للجروح ،وكان له دور يف عالج �أمرا�ض العمود الفقري،

و�أمرا�ض املفا�صل املزمنة ( ، )154وبخا�صة ارتخاء الأع�صاب ( ، )155حيث عمل على تهييج
اجللد ،وزيادة توارد الدم �إىل املناطق امل�صابة (. )156
ولت�أثريه الطبي يف عالج �أوجاع العظام واملفا�صل ،فقد طلبه الأمري �أ�سامة بن
منقذ( )157عرب ر�سالة �شعرية �إىل الطبيب مهذب الدين بن النقا�ش ( ، )158قال فيها:
ركــبتي تخدم املهـــذب يف العلم ويف كـل حكمة وبيـان
وهـي ت�شكو �إليه ت�أثـري طول العمر يف �ضعفها وطول زمـان
فلــــها فاقــــة �إىل مـا ي��ق � ِّوي م�شيها م��ن البل�ســان
كــل ه��ذا عـاللة ملــن ج��از الثمانني بالنهــو�ض يـدان
رغبة يف احلياة من بعد طول العمر واملوت غاية الإن�سان ()159
«البحر اخلفيف»
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وجرى ا�ستخدامه يف عالج الأمرا�ض البلغمـية ،و�أمرا�ض الرئـة ،ويف ُ �صنع �رشاب
لعالج ال�سـعال (. )160
وكان للدهن بعد تخفيفه باملاء �أثر يف معاجلة �أمرا�ض الفم واللثة ،وا�ستخدمت
�أغ�صانه ل�صناعة امل�سواك (. )161
وا�ستخدم دهن البل�سان يف عالج �أمرا�ض العيون ،والأمرا�ض اخلا�صة بالن�ساء والتوليد،
وكان �رشاب البل�سان خمفف ًا يعمل على �إدرار البول ،وله �أثر يف ت�سكني �أوجاع الأذن �إذا خلط
باملاء وقطر به (� ، )162أما بذور البل�سان فا�ستخدمت يف عالج الأمرا�ض املعوية ( ، )163لأن
جزءاً كبرياً ال يمُ ت�ص يف املعدة وي�صل �إىل الأمعاء ( ، )164و�أ�سهم ع�صري �أوراق البل�سان بعد
غليه يف عالج طفيليات العلق التي ت�ستوطن حلق الإن�سان (. )165
()166

ويف جمال الأدوية املركبة �أ�صبح دهن البل�سان �أحد �أركان الرتياق الفاروق
امل�ستخدم يف عالج احلاالت املر�ضية امل�ستع�صية ( ، )167كما ا�ستخدمت �أوراق البل�سان
يف �إنتاج نوع من احلناء �أ�سود اللون ،وذلك بعد جتفيف �أوراقه و�سحقها وخلطها باحلناء
الطبيعي ( ، )168و�صنع منه بع�ض املراهم واملعاجني الطبية ،فعند خلطه بدهن ال�سو�سن،
وخفف
يتم احل�صول على مرهم ي�سهم يف عالج قروح اجللد والر�أ�س ،و�إذا ُخلط بدهن الورد ُ
باملاء عالج �أمرا�ض العني ،وعند خلطه بدهن اللوز املر �أو خلطه بالع�سل ينفع يف عالج
الإعياء وال�ضعف العام ،وعند �إحراق �أعواد البل�سان وخلطها باخلل ،ف�إنه يفيد يف عالج
الثواليل وتقرحات اليدين (. )169
ومتيزت حديقة البل�سان يف م�رص بناحية عالجية ترفيهية ،متثلت يف زيارتها
واال�ستجمام مبنظرها ،و�إدخال البهجة وال�رسور يف نفو�س الزائرين ،وبخا�صة خالل الأعياد
الدينية للم�سلمني وامل�سيحيني ( ، )170و�أ�صبحت حديقة املطرية �أحد متنزهات القاهرة ،وكان
كثري من ال�سكان يق�صدونها للرتويح عن �أنف�سهم بعد عناء العمل ،ويف الأعياد واملنا�سبات،
ويف ذلك �أن�شد فخر الدين بن مكان�س ( )171مو�شح ًا قال فيه:
فهـي �س���بيل �ص���حتـي من �سـم
�أنـظ���ر �إىل �أن���وار بئـ���ر البل�س���ـم
�إلـى املـ�س���يح ال�س���يد بن مريـم
لـكونه���ا فـيم���ا يق���ال تنتمــ���ي
يحيي ب�إذن اللـه ميت اللحـد
ب���درا ً �أن���ارت وا�س���تدارت هالة
بئ���ر له���ا التعظيـ���م واجلـاللـة
لــه���ا عل���ى اجلن���ة �أي دالل���ة
�أنـم���وذج الفردو����س ال حمال���ة
تذكر النا�س نعيم اخللد ()172
«بحر الرجز».
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ب -استخداماته الدينية:
كان اعتقاد الكني�سة يف الع�صور الو�سطى �أن طقو�س التعميد امل�سيحي ،ال تكتمل �إال �إذا
احتوى ماء التعميد على �شيء من دهن البل�سان باعتبارها �شجرة مقد�سة ( ، )173ويطلقون
على دهن البل�سان املخ�ص�ص للمعمودية ا�سم « املريون « ،وي�صل الدهن لديهم �إىل م�ستوى
التقدي�س ( ، )174وقد فر�ض ا�ستخدام الدهن وقدا�سته على الكني�سة التزامات كبرية خا�صة يف
كيفية احل�صول عليه ،ويف ارتفاع �أثمانه ب�سبب ندرته ،وحتكم امل�سلمني يف م�رص وفل�سطني
ب�إنتاجه.
وا�ستخدم دهن البل�سان كذلك يف طقو�س عيد الف�صح يف كني�سة القيامة ،وبخا�صة يف
مو�سم احلج ،وتخربنا بع�ض امل�صادر الإ�سالمية �أن ق�ساو�سة كني�سة القيامة خالل الفرتة
الفاطمية ،قاموا بدهن �سال�سل قناديل الإ�ضاءة بدهن البل�سان والزئبق يف يوم « في�ض
النور» ،وهو اليوم الذي ي�سبق عيد الف�صح ،ويف ليلة الف�صح ،يقوم راهب ب�إ�شعال الدهن
املوجود على ال�سال�سل من ثقب خا�ص موهمني احلجاج �أن النور الإلهي جتلى يف املكان،
وقد و�شى بع�ض امل�سيحيني بذلك �إىل اخلليفة الفاطمي احلاكم ب�أمر اهلل ( ، )175ويبدو �أن هذه
الو�شاية كانت �سبب ًا من �أ�سباب هدم كني�سة القيامة ،وكنائ�س �أخرى زمن احلاكم ب�أمر اهلل
عام 398هـ1007 /م (. )176
ج -استخداماته يف جمال الطب البديل:
بعد توقف �إنتاج البل�سان يف م�رص مع نهايات الفرتة اململوكية ،ا�ستمر �إنتاج الدهن
الطبي ب�شكل حمدود من �شجرة الب�شام التي تنمو ب�شكل بري يف �صحراء �شبه اجلزيرة العربية،
وحتديداً يف منطقة احلجاز ،وحديث ًا �أجريت درا�سات علمية على الدهن الطبي للب�شام للبحث
يف �إمكانية ا�ستخداماته يف العالجات احلديثة ،وبخا�صة يف جمال الطب البديل ،وقد �أ�شارت
جتارب علمية �أجريت بكلية ال�صيدلة جامعة امللك �سعود بالريا�ض� ،إىل نق�ص ملحوظ يف
تركيز �سكر الدم بعد حقن حيوانات التجارب مب�ستخل�ص نبات الب�شام ،واكت�شف الباحثون
ظهور انخفا�ض ملحوظ يف م�ستوى �ضغط الدم للأرانب املخدرة بعد حقنها بامل�ستخل�ص
الكحويل لهذا النبات ،وي�ستعمل دهن الب�شام عو� ًضا عن املراهم الطبية لتخفيف �أمل بع�ض
�أمرا�ض العظام ،واملفا�صل كالروماتيزم ،وكذلك مر�ض الفالج واللقوة (�شلل جانب الوجه)
وغريها ،لأنه ُي َ�سكّن الآالم ويخفف �شدتها ،ويقلل حدوث نوباتها احلادة.
كما �أن م�ستخل�ص الب�شام له ن�شاط م�ضاد للميكروبات العنقودية Staphylococcus
 aureusوع�صيات اجلراثيم  ، Bacillus subtilisوحديث ًا طورت �أنواع �صناعية منه يف كندا،
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وي�سوق مببالغ باهظة حتت ا�سم  Balm of Gileadمبعنى بل�سم جلعاد الذي ورد ذكره
يف التوراه ()177
جزء من حماوالت تهويد املوروث احل�ضاري لفل�سطني
 ،ويبدو يل �أن هذا ٌ
و�إنتاجها ،وت�صويره على �أنه منتج يهودي.
شكل رقم ()4
بلسم جلعادBalm of Gilead /

عن :لبنية ،من النباتات الطبية في المدينة المنورة ،ص . 235 234

وقد �أجريت درا�سات �أخرى على نبات الب�شام (، )178وتبني �أن ع�صارته فعالة لعالج
احلكة اجللدية ،والت�شققات والقروح ،والأكزميا ،والطفح اجللدي ب�شكل عام ،ويف معاجلة
ع�ضات الكالب والذئاب و�سموم الثعابني ( ، )179وي�ساعد يف تخفيف حدة ال�سعال (، )180
وت�ستعمل ق�شور ال�سيقان م�صدراً ملادة عطرية م�سكنة �شبيهة بالنعناع ،كما �أن �أوراق الب�شام
لها ا�ستعماالت �شعبية مهمة جداً ،فهي تخلط مع احلناء لتعطي للحناء لون ًا داكن ًا جميالً ،كما
�أن ثمارها عند الن�ضج تتحول �إىل اللون الأحمر وهي ذات قدرة كبرية على �إطفاء العط�ش،
ولذا يعتمد عليها الرعاة وامل�سافرون عندما ال يجدون املاء.
وتعد الأوراق علف ًا منا�سب ًا للجمال ي�ؤدي �إىل زيادة �إدرار احلليب ،ويعتمدون عليها
يف �صبغ املالب�س ،وخيوط الغزل ،وي�ستخدم لغ�سل ج�سم الأم املتع�رسة يف الوالدة ،وتداوم
النفا�س على غ�سل ج�سمها دوم ًا بعد الوالدة ،حيث يع ُّد هذا املاء مطهراً وقات ًال للجراثيم،
دواء جيداً لعالج ع�رس اله�ضم ،والريح املتكونة يف البطن ،ولت�سكني �آالم الأمعاء
وتع ُّد الثمار ً
واملعدة ،كما تع ُّد مادة فاحتة لل�شهية (. )181
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النتائج والتوصيات:
يف �ضوء ما تقدم تو�صل الباحث �إىل عدد من النتائج منها:
1 .1كان لدهن البل�سان ا�ستخدامات طبية وعالجية عديدة ،و�شكل عن�رصاً رئي�س ًا يف

�سلة الأع�شاب الطبية يف الع�صور القدمية ،ويف الفرتات الإ�سالمية املتعاقبة.

�2 .2إن زراعة البل�سان و�إنتاج دهنه الطبي كانت مزدهرة يف فل�سطني ،وحتديداً يف
منطقة �أريحا ،وانتقلت منها �إىل م�رص يف فرتة احلكم الروماين ،وبقيت كذلك يف الفرتات
الإ�سالمية.
3 .3انقطعت زراعة البل�سان و�إنتاج دهنه الطبي من فل�سطني مع نهاية حروب الفرجنة،
وا�ستمرت بعد ذلك يف م�رص فقط.
4 .4انتهت زراعة البل�سان و�إنتاج دهنه الطبي من م�رص مع بداية القرن العا�رش للهجرة/
ال�ساد�س ع�رش امليالدي ،وتزامنت مع دخول الدولة العثمانية �إىل م�رص.
5 .5ا�ستمرت الأ�صول الربية للبل�سان املعروفة با�سم الب�شام يف النمو ب�شكل طبيعي
يف منطقة احلجاز يف �شبة اجلزيرة العربية وبع�ض املناطق املجاورة لها ،وت�ستغل ب�شكل
حمدود يف جمال العالج البديل.

وبنا ًء على هذه النتائج يعر�ض الباحث عددا من التو�صيات كالآتي:
1 .1ت�أ�سي�س مراكز �أبحاث عربية تعنى بالأع�شاب الطبية ،من حيث �أماكن زراعتها،

وقيمتها العالجية ،وبخا�صة و�أنها ت�شكل عن�رصاً رئي�س ًا يف العالج البديل للعقاقري الطبية
الكيميائية.
2 .2درا�سة �إمكانية ا�ستنبات الأع�شاب الطبية  ،وبخا�صة البل�سان يف فل�سطني ،وكذلك
يف م�رص وغريها من الأقطار العربية والإ�سالمية ب�شكل وا�سع ،ورعايتها والعمل على
ت�سويقها عالجياً ،واقت�صادياً.
3 .3الرتكيز على ا�ستنبات البل�سان وتطوير �إنتاجه ،باعتباره عن�رصاً ي�ؤدي �إىل تن�شيط
ال�سياحة الدينية امل�سيحية يف م�رص وفل�سطني.
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اهلوامش:
.1

.2

.3
.4

1اهتم عدد من الأطباء اليونان بالنباتات الطبية ،منهم الطبيب اليوناين (دي�سقورد�س
 )Dioscoridesالذي عا�ش يف القرن الأول امليالدي ،وكان يتنقل بني البلدان للنظر �إىل
الأع�شاب لتقدير �أهميتها الطبية ،كما حتدث الطبيب (جالينو�س  Galenusت199م) يف
كتابه "الأدوية املفردة "عن النباتات الطبية وخ�صائ�صها العالجية .ابن �أبي �أ�صيبعة،
عيون الأنباء يف طبقات الأطباء� ،ص59 ،58 41؛ عو�ض ،من �إ�سهامات الطب العربي
الإ�سالمي� ،ص.29 ،24
2ر�شيد الدين �أبو من�صور بن علي ال�صوري :طبيب ولد يف �صور عام 573هـ1177 /م،
وعا�ش �سنتني يف القد�س ،وعمل يف البيمار�ستان ال�صالحي ،و�أبدع يف �صناعة الرتياق،
تويف يف دم�شق عام 639هـ1241 /م .ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات
الأطباء� ،ص703 699؛ الع�سلي ،مقدمة يف تاريخ الطب يف القد�س� ،ص113ـ .114
3حمارنة ،الطب العربي يف فل�سطني زمن الفاطميني والأيوبيني� ،ص.15
4عني جدي :تقع على ال�شاطئ الغربي للبحر امليت على بعد ( )40كم جنوب �رشق
مدينة القد�س ،وتتميز بخ�صوبة �أرا�ضيها ،وكرثة الينابيع املائية للري .الدباغ ،بالدنا
فل�سطني،ج � ،8ص522ـ.523
.Safrai, The Economy of Roman Palestine,P.1475

.5
6 .6نظم هذا امل�ؤمتر يف جامعة البلقاء التطبيقية ،بالتعاون مع كلية ال�شوبك اجلامعية،
تقرير وكالة الأنباء الأردنية "برتا" ،بتاريخ 2008 /10 /14م.

.Safrai, The Economy of Roman Palestine, P.P .148 147-7

.7
8 .8الذراع :نوع من مقايي�س الطول الإ�سالمية ،ويبلغ طول ذراع العمل امل�ستخدمة يف م�رص
حوايل (� )66,5سم .هنتـ�س ،املكاييل والأوزان الإ�سالمية� ،ص89؛ Hintz, Dhira, Vol

.II, P.P.231- 232

9 .9الباكوي ،كتاب تلخي�ص الأثار وعجائب امللك القهار� ،ص.32 a
.Volney, Travels Throuh Syria,Vol.2, P.671010

1111راتنج :جمعها راتنجات ،وهي �إفرازات ه�شة ،على �شكل ر�شوحات� ،أو نزات تخرج من
خالل الأن�سجة النباتية تخرج ب�صورة طبيعية� ،أو ت�ستخرج منها ،وهي غري متبلورة.
مقبول ،كيمياء النباتات الطبية� ،ص.293
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1212لبنية ،من النباتات الطبية يف املدينة املنورة� ،ص.225
1313ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،5ص149؛ القزويني� ،آثار البالد و�أخبار العباد،
�ص272؛ البغدادي ،مرا�صد االطالع يف ذكر الأمكنة والبقاع ،ج� ،3ص.1284
1414القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،ج� ،3ص311؛ ابن �إيا�س ،ن�شق الأزهار يف
عجائب الأقطار� ،ص103؛ جمهول ،مفتاح الراحة لأهل الفالحة� ،ص.256
1515لبنية ،من النباتات الطبية يف املدينة املنورة� ،ص.225
1616تختلف �شجريات البل�سان عـن �أ�شجار البيل�سان  Elderالتي ت�ستخدم لتزيني احلدائق
والبيل�سان �شجرة معمرة تنمو يف بالد ال�شام وم�رص ،ي�صل ارتفاعها �إىل خم�سة �أمتار،
و�أزهارها خمتلفة الألوان فهي بني الأ�صفر ،والأبي�ض ،والوردي ،وهي ذات رائحة
عطرية ،وثمارها كروية �صغرية �سوداء ،وتت�ساقط �أوراقها خالل ف�صل اخلريف .طال�س،
ورود ال�شام� ،ص.364
.Feliks, Balsam,Vol,4,P.142- 1431717

�1818سفر �أرميا22 :8 ،؛ �أبو البقاء �صدقة ،املر�شدة� ،ص.12 ،10 ،9
1919ق�صة ت�آمر �أوالد �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم " الأ�سباط " على �أخيهم �سيدنا يو�سف عليه
ال�سالم ب�سبب تف�ضيله عليهم من قبل �أبيهم ،وحماولة قتله ورميه يف اجلب " البئر".
وردت يف القر�آن الكرمي ،ويف العهد القدمي كذلك ،ومل حتدد الكتب املقد�سة وامل�صادر
التاريخية مكان اجلب الذي �ألقي فيه �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم يف فل�سطني ،هل هو
�رشق مدينة نابل�س؟ � ،أم بالقرب من تل دوثان" احلفرية" على بعد ( )3كم �رشق بلدة
عرابة يف حمافظة جنني ،وهناك من يرى �أن اجلب يف قرية �سنجل على الطريق بني
نابل�س والقد�س� ،أو يف موقع على بعد ( )2كم �شمال طربية يعرف بجب يو�سف .راجع:
القر�آن الكرمي� ،سورة يو�سف� :آية10؛ �سفر التكوين34 -14 :37،؛ �إجنيل يوحنا24 5 :4،؛
الهروي ،كتاب الإ�شارات �إىل معرفة الزيارات� ،ص.24
�2020سفر التكوين.25 :37 ،
2121حول �سيدنا �سليمان وبلقي�س .راجع :القر�آن الكرمي� :سورة النمل� ،أية13 :ـ.44
Fabri, The Wanderings of Felix Fabri,Vol.II,P.189;Feliks, Balsam,2222
.E.J.Vol,4,P.P.142- 143

�2323سرتابو :م�ؤرخ وجغرايف وفيل�سوف يوناين ،ولد عام  63ق.م ،قام برحالته امل�شهورة يف
الإمرباطورية الرومانية ،له كتاب "اجلغرافيا"  ،ومن املرجح �أنه تويف �سنة 23م.
Dueck, Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome, P.P.4- 8.
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2424بلني الكبري :عامل ورحالة ولد يف �شمال �إيطاليا ،وعا�ش بني عامي ( )79 23م ،وله
كتاب بعنوان "التاريخ الطبيعي".
Beagon, Mary , Roman Nature, The Thought of Pilny The Elder, P.P.30- 45.

2525اجلالون :مقيا�س لل�سوائل ،ويعادل  4,546لرت .البعلبكي ،املورد� ،ص.378
.Safrai, The Economy of Roman Palestine,147- 1522626

�2727أنطونيو�س� :سيا�سي وع�سكري وحاكم ال�رشق الروماين يف فرتة حكم الإمرباطور
�أكتافيو�س ،تزوج من كليوبرتا ،و�أعلن اخلروج على الإمرباطور متحالف ًا معها ،انتحر
عام  30ق.م ،بعد هزميته �أمام �أكتافيو�س يف معركة �أكتيوم البحرية.
Shakespeare, Antony and Cleopatra, P. P.20- 40.

2828كليوبرتا :كليوبرتا ال�سابعة ،ملكة م�رصية من �أ�رسة البطاملة ،تزوجت من �أنطونيو�س
الذي كان حاكم ًا على ال�رشق الروماين ،ماتت منتحرة عام 31ق.م ،خوف ًا من وقوعها
يف �أ�رس الإمرباطور الروماين �أوكتافيو�س.
Shakespeare, Antony and Cleopatra, P. P. 20- 80.
. Safrai, The Economy of Roman Palestine,147- 1522929

3030نقل ابن �سينا يف كتابه القانون عن الطبيب ،وعامل النبات اليوناين دي�سقورد�س الذي
عا�ش يف القرن الأول للميالد قوله �أن البل�سان ال يوجد �إال يف غور فل�سطني .ابن �سينا،
القانون ،ج� ،1ص. 266
3131بور�شارد ،و�صف الأر�ض املقد�سة� ،ص122؛
Sanuto, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy
Land,P.31.

3232هريود�س :هريدو�س الكبري بن �أنتيبا�س ،توىل حكم فل�سطني مب�ساعدة الرومان عام 37
ق .م ،وكان ال�سيد امل�سيح قد ولد يف �أواخر �سنوات حكمه� .أجنيل متى� ،ص  2ـ.4
3333املطرية :تقع يف ال�ضواحي ال�شمالية ال�رشقية من القاهرة ،ويف �أرا�ضيها تقع مدينة
عني �شم�س التي عرفها الرومان هليبوبولي�س �أي مدينة ال�شم�س .ياقوت احلموي معجم
البلدان ،ج� ،5ص149؛ ابن دقماق ،االنت�صار لوا�سطة عقد الأم�صار� ،ص.45 44
3434ذكر الرحالة نا�رص خ�رسو الذي زار فل�سطني وم�رص قبيل الغزو الفرجني وتويف عام
453هـ1061 /م �أن البل�سان يف م�رص جاء به �أجداد اخلليفة الفاطمي امل�ستن�رص من
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املغرب �إىل م�رص .نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص.99 98
3535القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،ج� ،3ص311؛ املقريزي ،اخلطط املقريزية،
ج� ،1ص231 ،230؛ احلنفي ،تاريخ م�رص والقاهرة� ،ص 47؛
Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93.
.Anonymous Pilgrims,Vol.2,Vol.VI, P.473636
.Willibald , The Travels of Willibald, P. 213737

3838نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص99؛
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P. 577
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.5783939

4040وليبالد :رحالة وحاج �إجنليزي ،زار بالد ال�شام يف الفرتة الأموية بني عامي
103ـ109هـ721 /ـ727م .زيادة ،رواد ال�رشق العربي� ،ص52؛
Runciman, The Pilgrimages to Palestine before 1095, Vol.1, P.72.

4141اخلليفة يزيد الثاين :اخلليفة الأموي يزيد بن عبد امللك بن مروان ،توىل احلكم بعد وفاة
اخلليفة عمر بن عبد العزيز عام 101هـ719 /م ،وحكم مدة �أربع �سنوات ،وتويف عام
105هـ723 /م .للمزيد راجع :خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط� ،ص322
ـ331؛ عاقل ،تاريخ خالفة بني �أمية� ،ص.306 297
�4242صور :مدينة يف جنوب لبنان من �أقرب املدن �إىل حدود فل�سطني ال�شمالية .احلموي،
ياقوت ،معجم البلدان ،ج � ،3ص 493؛ نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص 50؛ هونكمان ،
�صور ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،ج� ،14ص.372 364
4343راجع ملحق رقم (. )1
4444البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص ،24نق ًال عن جالينو�س.
4545برنارد احلكيم :رحالة �إيطايل زار ال�رشق يف القرن الثالث الهجري /التا�سع امليالدي،
وكان ر�سو ًال من قبل البابا �إىل ال�سلطان اململوكي يف القاهرة .زيادة ،رواد ال�رشق
العربي يف الع�صور الو�سطى� ،ص 52ـ.53
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II ,P.5774646

4747فورزبورغ ،و�صف الأر�ض املقد�سة يف فل�سطني� ،ص.97
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4848زيتون ،العالقات االقت�صادية بني ال�رشق والغرب يف الع�صور الو�سطى� ،ص175ـ 176؛
غوامنة ،تاريخ نيابة بيت املقد�س يف الع�رص اململوكي� ،ص.91
4949رن�سيمان ،احلروب ال�صليبية ،ج� ،3ص604؛
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, P.394

5050ال�صوري ،الأعمال املنجزة فيما وراء البحار ،ج� ،1ص 559 ،543؛
Genevieve. Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre, Doc .,No.,94,P.P.
211- 212.

5151عبد اللطيف البغدادي :عبد اللطيف بن يو�سف بن حممد ،طبيب ،ورحالة عا�رص ال�سلطان
�صالح الدين ،وله عدة م�ؤلفات �أ�شهرها كتاب الإفادة واالعتبار ،زار م�رص للمرة الأوىل
عام 585هـ1190 /م ،وزارها ثانية عام 596هـ1199 /م ،وتويف عام629هـ/
1231م .ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء� ،ص683ـ 696؛ غليوجني،
عبد اللطيف البغدادي� ،ص17ـ .22
5252هذا ما �أكده الرحالة الفرجني بور�شارد الذي زار فل�سطني عام630هـ1232 /م ،ومر
مبنطقة عني جدي حيث وجد بقايا هزيلة ومهجورة لأ�شجار البل�سان .بور�شارد ،و�صف
الأر�ض املقد�سة� ،ص122؛ راجع كذلك:
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.576.

5353البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص .24راجع كذلك :ابن حوقل� ،صورة الأر�ض� ،ص161؛
الوزان ،و�صف �أفريقيا ،ج� ،2ص 213؛ احلنفي ،تاريخ م�رص والقاهرة� ،ص.47
5454العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص128؛ ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة
يف تاريخ ملوك م�رص والقاهرة ،ج� ،7ص 268ـ269؛ املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج،1
�ص.230
5555بور�شارد ،و�صف الأر�ض املقد�سة� ،ص122؛
Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93.

5656راجع ملحق رقم (. )2
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.5765757

5858ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،5ص.149
5959الفدان :مقيا�س م�ساحة ي�ساوي 6368م .2هنت�س ،املكاييل والأوزان الإ�سالمية� .ص.98
325

زراعة البلســان في فلسطني ومصر واستخداماته
922 - 41هـ1516 - 661 /م

د .عبد الرحمن املغربي

6060البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.23
 6161ابن الأثري :هو امل�ؤرخ عز الدين علي بن �أبي الكرم  ،له كتاب "الكامل يف التاريخ"
وكتاب الباهر يف الدولة الأتابكية" ،وتويف عام 630هـ1232 /م.ابن خلكان ،وفيات
الأعيان ،ج� ،3ص 349 348؛ Rosenthal, Iben Al- Athir,Vol., III.,723- 725
6262امليل املربع :ي�ساوي ( )640فداناً ،ويعادل ( )2,590,000م� .2أني�س و�آخرون ،املعجم
الو�سيط� ،ص.894
6363القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،ج� ،3ص ،311نق ًال عن ابن الأثري يف
كتابه " عجائب املخلوقات ".
.Suriano ,Treatisa on the Holy Land,P.1956464

6565فران�سيكو �سورونو :كبري راهبان الدومنيكان يف فل�سطني ،عا�ش يف يف ال�رشق بني عامي
 8988ـ920هـ1493 /ـ 1515مPeter, P.78. The Emmaus Mystery: Discover� .
.ing Evidence for the Risen Christ
6666امللك الكامل حممد بن العادل بن �أيوب ،توىل حكم م�رص بعد وفاة والده عام 615هـ/
1218م ،وتويف عام 635هـ1238 /م .الزبيدي ،ترويح القلوب يف ذكر ملوك بني
�أيوب� ،ص52؛ عا�شور ،م�رص وال�شام يف ع�رص الأيوبيني واملماليك� ،ص 83ـ.95
6767قام امللك الكامل الأيوبي بنقل بع�ض �أ�شجار البل�سان �إىل ب�ستانه اخلا�ص ،وت�شري بع�ض
الروايات �إىل جناح حماوالت امللك الكامل بعد ري الأ�شجار امل�ستنبتة من مياه بئر
حديقة البل�سان ،ولكن امل�ؤرخ ابن �إيا�س حتدث عن ف�شلها .معجم البلدان ،ج� ،5ص149؛
القزويني� ،آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص272؛ ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع
الدهور ،ج ،1ق� ،1ص.35
6868ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج ،1ق� ،1ص ،35ج� ،4ص149؛
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.578.

6969قان�صوه الغوري� :سلطان مملوكي حكم بني عامي (907ـ922هـ1501 /ـ1516م) ،
انت�رص عليه العثمانيون بقيادة ال�سلطان �سليم الأول يف معركة مرج دابق �شمال حلب
عام922هـ1516 /م .ابن طولون ،مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان ،ج� ،1ص221ـ
384؛ الباز العريني ،املماليك� ،ص.263
7070ذكر "هايد" �أن ا�ستح�ضار ف�سائل جديدة من احلجاز مت يف عهد ال�سلطان اململوكي
قايتباي (ت عام901هـ1495 /م) .
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Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.578.

7171ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج ،1ق� ،1ص،35ج� ،4ص.149
.Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.937272

راجع كذلك :ملحق رقم (. )2
7373مي�شومل بن مناحيم :رحالـة يهودي زار فل�سطني عام886هـ1481 /م؛
Edler, Jewish Travelars, P.16

7474

eMeshullam Ben Menahem ,The Travels of Rabbi Meshullam Ben R. M
.nahem, P.P.174- 175

.Maundeville, The Book of Sir Maundeville. P.P.153- 1547575

7676الوزان ،و�صف �أفريقيا ،ج� ،2ص213؛
Niccola, A voyage Beyond the Seas, P.93.

7777كان ال�سلطان اململوكي ير�سل هدايا منتظمة من البل�سان �إىل ملك قرب�ص ودوق البندقية،
ودوق ميالنو ،ويبلغون �سفراءهم �أحيان ًا بحاجتهم �إىل دهن البل�سان ،وكانت املدن
الإيطالية تنتهز فر�صة حت�سن عالقاتها مع ال�سلطنة اململوكية لتطلب بل�سم ًا لكنائ�سها.
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.577.
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.5787878

7979العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص80؛ املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج،1
�ص.230
8080هارون الر�شيد :خليفة عبا�سي توىل احلكم بني عامي170ـ193هـ786 /ـ 809م.
خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط� ،ص460 447؛ ماجد ،الع�رص العبا�سي الأول،
�ص187ـ.291
�8181شارملان� :أحد ملوك الفرجنة يف الع�صور الو�سطى ،توجه البابا �إمرباطوراً للإمرباطورية
الرومانية املقد�سة عام184هـ 800 /م.عمران ،تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى،
�ص 167ـ.184
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,P.5778282

�8383صالح الدين الأيوبي� :سلطان م�رص وبالد ال�شام انت�رص على ال�صليبيني وفتح القد�س
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عام 583هـ1187 /م ،تويف عام  589هـ1193 /م .ابن �شداد ،النوادر ال�سلطانية
واملحا�سن اليو�سفية� ،ص 363ـ.367
8484نور الدين زنكي :قائد م�سلم �أكمل فتح الرها بعد وفاة والده عماد الدين عام 542هـ/
1146م ،وله دور مميز يف مقاومة ال�صليبيني ،وتويف عام 569هـ1173 /م .ابن
القالن�سي ،تاريخ دم�شق� ،ص503ـ508؛ ابن الأثري ،الباهر يف الدولة الأتابكية� ،ص163
ـ.174
�8585أبو �شامة ،الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني ،ج� ،2ص.280
8686يعقوب بن يو�سف بن عبد امل�ؤمن :خليفة املوحدين يف املغرب بني عامي 595 580ﻫ/
1198 1184م� .سبط بن اجلوزي� ،شم�س الدين ،مر�آة الزمان يف تاريخ الأعيان ،ج،8
ق� ،2ص464؛ Maya – Shatzmiller, Marinids, Vol., II, P.P. 571- 574
�8787أبو �شامة ،الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني ،ج� ، 2ص.204
8888الظاهر بيرب�س� :سلطان مملوكي حكم بني عامي 676 658هـ1260 /ـ 1279م ،ا�ستعاد
كثرياً من املدن يف بالد ال�شام من ال�صليبيني منها� :صفد ،وقي�سارية ،ويافا ،و�أر�سوف.
ابن عبد الظاهر ،الرو�ض الزاهر يف �سرية امللك الظاهر� ،ص292 ، 254 ،235؛ الباز
العريني ،املماليك� ،ص.50
8989ابن عبد الظاهر ،الرو�ض الزاهر يف �سرية امللك الظاهر� ،ص.337
9090ابن حوقل� ،صورة الأر�ض� ،ص161؛ البكري ،خمت�رص قطف الأزهار من اخلطط
والآثار� ،ص.27
9191النابل�سي ،كتاب علم املالحة يف علم الفالحة� ،ص.34 33
9292البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.24
9393ذكر نا�رص خ�رسو (ت453هـ1061 /م) �أن زراعته كبذور مل تنجح ،و�إن جنحت ف�إن
ال�شجريات ال تنتج دهناً .نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص.99
9494ابن مماتي :الأ�سعد بن املهذب بن مينا ،ولد عام 544هـ1149 /م  ،توىل الإ�رشاف
على ديواين اجلي�ش واملال يف عهد �صالح الدين الأيوبي ،له كتاب "قوانني الدواوين"
ي�صف فيه حال الزراعة يف م�رص خالل القرن ال�ساد�س الهجري ،الثاين ع�رش امليالدي.
تويف عام606هـ1209 /م .ابن خلكان ،وفيات الأعيان ،ج� ،1ص213 210؛ ابن
مماتي ،قوانني الدواوين 8 ،ـ.29
9595ابن مماتي ،كتاب قوانني الدواوين� ،ص.251
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9696ابن �إيا�س :حممد بن �أحمد بن �إيا�س ،عامل وم�ؤرخ عا�ش يف فرتة املماليك و�شهد
ال�سيطرة العثمانية على م�رص ،ويعد كتابه "بدائع الزهور يف وقائع الدهور" من
�أهم م�صادر تلك الفرتة  ،تويف عام  930هـ1523 /م .كرات�شكوف�سكي ،تاريخ الأدب
اجلغرايف العربي ،ج�، 2ص 491؛ عنان ،م�ؤرخو م�رص الإ�سالمية� ،ص 168 152؛
Brinner, Ibn Iyas, Vol. III, P.P.812- 813

9797ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج � ،3ص.444
9898ابن مماتي ،كتاب قوانني الدواوين� ،ص.251
9999النابل�سي ،كتاب علم املالحة يف علم الفالحة� ،ص.79
.Suriano, Treatisa on the Holy Land,P.19510100

10101نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص98؛

Meshullam Ben Menahem, The Travels of Rabbi Meshullam, P.174- 175

10102اخلازندار� :أمني اخلزانة ،وي�رشف على موجودات امل�ستودعات ال�سلطانية ،ويتوىل
احلفاظ عليها وعلى �سالمة حمتوياتها .ابن كنان ،حدائق اليا�سمني يف ذكر قوانني
اخللفاء وال�سالطني� ،ص.125
10103ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج� ،3ص444؛ ابن �إيا�س ،ن�شق الأزهار يف
عجائب الأقطار� ،ص.103
 .Von Suchem, Description of the Holy Land, Vol. XII, P.P. 68 – 7110104راجع
كذلك :طافور ،رحلة طافور� ،ص.70
10105البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.24
10106ابن مماتي ،قوانني الدواوين� ،ص .252 251
10107بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج� ،3ص.444
10108ذكر دي�سقورد�س �أن ا�ستخراج �ألبان ال�شجر يكون عند انتهاء امتداد فروعها ،وكمال
نباتها .مقدمة كتاب دي�سقورد�س� ،ص.36
10109ابن مماتي ،قوانني الدواوين� ،ص.252
.Maundeville, The Book of Sir Maundeville, P.15311110

11111ذكر بع�ض علماء النبات والطب امل�سلمني �أن جرح الأ�شجار يتم مب�رشط من احلديد.
ابن �سينا ،القانون ،ج� ،1ص265؛ ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية،
ج� ،1ص.148
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11112البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.23
11113يبدو �أن بع�ض الرحالة الغربيني مل يروا �شجريات البل�سان ،واعتمدوا يف و�صفها
على بع�ض الروايات امل�سموعة وعلى خيالهم �أحياناً ،فالرحالة دانيال الراهب الذي
زار فل�سطني بني عامي ( 500ـ501هـ 1106 /ـ1107م) ذكر �أنه �شاهد البل�سان
يف جزيرة قرب�ص ،و�أنه عبارة عن بخور ي�سقط من ال�سماء على �شجريات تنمو على
اجلبال .دانيال الراهب ،رحلة احلاج الرو�سي دانيال الراهب� ،ص.48
11114القرن :جعبة �أو وعاء من اخل�شب ويلف باجللد .ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج،13
�ص.339
11115البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.23
11116البغدادي ،كتاب املختارات يف الطب ،ج� ،2ص.38
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II, P.577.

11117نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة� ،ص.99
�11118أ�رشف على عملية تقطريه خمت�ص م�سيحي توارث هذه املهنة ،ورف�ض �أن يعلمها لأحد
رغم حماولة العديد من احلكام معه .ياقوت احلموي معجم البلدان ،ج� ،5ص149؛
القزويني� ،آثار البالد و�أخبار العباد� ،ص.272
�11119أكد ابن مماتي �أن الرطل امل�رصي الذي يزن ( )144درهم ًا ينتج ع�رشين درهم ًا
من البل�سان ال�صايف فقط ويف الرطل امل�رصي (� )12أوقية ،حيث تزن الأوقية ()12
درهماً .ابن مماتي ،كتاب قوانني الدواوين� ،ص.455 ،252
12120البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص24 23؛ غليوجني ،عبد اللطيف البغدادي� ،ص.77
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,12121
.P.577

12122خزانة ال�رشاب :عرفت بال�رشاب خانة ،حيث يحفظ يف هذه اخلزانة ،وما ي�صل �إليها
من عقاقري ،وي�رصف منها للمر�ضى مبوجب و�صفة طبية .النويري ،نهاية الأرب يف
معرفة فنون الأدب ،ج� ،8ص.225 -224
12123العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص  128ـ.129
12124ابن الطوير ،نزهة املقلتني يف �أخبار الدولتني� ،ص131؛ ماجد ،نظم الفاطميون
ور�سومهم يف فل�سطني ،ج� ،2ص 23ـ.24
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12125مقدمة كتاب دي�سقورد�س� ،ص.38 37
12126القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،ج� ،3ص311؛ املقريزي ،اخلطط
املقريزية ،ج� ،1ص ،230ابن �إيا�س ،ن�شق الأزهار يف عجائب الأقطار� ،ص.103
�12127شيخ الربوة ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر� ،ص108؛ العمري ،م�سالك الأب�صار
يف ممالك الأم�صار� ،ص.129
12128العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص129 128؛ القلق�شندي� ،صبح
الأع�شى يف �صناعة الإن�شا ،ج� ،3ص311؛ املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج� ،1ص230
ـ. 231
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,12129
.P.578

13130ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج ،1ق� ،1ص35؛ الأنطاكي ،تذكرة �أويل
الألباب اجلامع للعجب العجاب ،ج� ،1ص.66
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,13131
.P.578

13132البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص24؛ ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية،
ج� ،1ص.148
13133بور�شارد :راهب �أملاين ينتمي �إىل دير جبل �صهيون ،وهو من جماعة الدومنيكان،
وقد توجه �إىل ال�رشق وزار فل�سطني عام  630هـ1232 /م .بور�شارد ،و�صف الأر�ض
املقد�سة� ،ص16ـ.17
13134بور�شارد ،و�صف الأر�ض املقد�سة.122 ،
13135ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية،ج� ،1ص.131
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.578.
Meshullam Ben Menahem, The Travels of Rabbi Meshullam Ben Me-13136
.nahem, P.175; Maundeville, The Book of Sir Maundeville. P.154

13137ال�سو�سن :نوع من الأزهار الطبية ،يزرع عن طريق الأب�صال ،وله رائحة ح�سنة ودهن
طبي ،وتفيد رائحته يف حاالت الأغماء .النابل�سي ،كتاب علم املالحة يف علم الفالحة،
�ص.158 157
331

زراعة البلســان في فلسطني ومصر واستخداماته
922 - 41هـ1516 - 661 /م

د .عبد الرحمن املغربي

13138القرنفل :نبات بد�أت زراعته من ال�صني ،وانت�رشت يف العامل ،له رائحة ح�سنة ،وت�شبه
�أزهاره يف رائحتها اليا�سمني.ابن �سينا ،القانون ،ج� ،1ص .417 416
13139ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية� ،ص147؛ ابن ب�سام ،نهاية الرتبة يف
طلب احل�سبة� ،ص92 91؛
Maundeville, The Book of Sir Maundeville.P.154.

14140البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص24؛ راجع كذلك :ابن البيطار ،اجلامع ملفردات
الأدوية والأغذية ،ج� ،1ص147؛
Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.577.

14141البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص.23
14142ياقوت احلموي ،معجم البلدان،ج� ،5ص149؛ القزويني� ،آثار البالد و�أخبار العباد،
�ص272؛ الباكوي ،كتاب تلخي�ص الأثار وعجائب امللك القهار� ،ص.32
.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, tome II,P.57714143

14144البريوين ،كتاب ال�صيدنة� ،ص.95
14145ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج� ،1ص35؛ البكري ،خمت�رص قطف
الأزهار من اخلطط والآثار� ،ص. 27
14146هذا ما �أكده الرحالة الفرن�سي فولني الذي زار بالد ال�شام وم�رص خالل القرن احلادي
ع�رش الهجري /ال�سابع ع�رش للميالد.
Volney, Travels Throuh Syria,Vol.2, P.67.

�14147سفر نبوءة �أرميا 22 :8؛ من�صور ،الدليل الكامل للأع�شاب والنباتات الطبية،
�ص.62
14148ابن قرة ،الدخرية يف علم الطب� ،ص.281
14149الرتياق :الدواء امل�ضاد لل�سموم� .أبو البقاء �صدقة ،املر�شدة� ،ص9،10؛ الع�سلي ،مقدمة
يف تاريخ الطب يف القد�س� ،ص.53
15150البغدادي ،الإفادة واالعتبار� ،ص25؛ الأنطاكي ،تذكرة �أويل الألباب اجلامع للعجب
العجاب ،ج� ،1ص.66
15151توفيق �صالح ،بل�سان� ،ص188؛ يل �سرتاجن ،فل�سطني يف العهد الإ�سالمي� ،ص.35
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.Heyd, Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age,tome II, P.57715152

15153تغزل جرير (ت؟ 114هـ732 /م) مبحبوبته ،ورائحتها العطرة التي ت�شبه رائحة
الب�شام العطرة ،فقال:
بفـرع ب�ش���امـة �ش���قي الب�ش���ام
�أتذكـ���ر يوم ت�ص���قل عار�ض���يها
م���ن الــغوري���ن �أنبتت الب�ش���ام
�س���قى اهلل الب�ش���ام وكل �أر����ض
«البحر الوافر» .جرير ،ديوان جرير� ،ص.407
وحتدث عنه ال�رشيف الر�ضي (ت 406هـ1015 /م) يف ديوانه فقال:
و�أع���������ض ال���ك���ـ���ف �إن ن��ـ��ال
ث���ن���اي���ـ���ـ���ـ���اك ال���ب�������ش���ـ���ـ���ام
«بحر جمزوء الرمل».
وجاء من �شعره �أي� ًضا يف كتاب الأربلي( ،ت692هـ1292 /م) التذكرة الفخرية:
ومل �أر������ش�����ف ل���ه���ن لــمى
ولكن �شهدن ب��ذاك �أع��واد الب�شام
«البحر الوافر».
وذكره يف ق�صيدة �أخرى �ضمن الكتاب نف�سه:
ل��ي��ت��ن��ـ��ـ��ي يف ك��ف��ه ري��ح��ان��ة
ليتني يف فيه م�سواك الب�شـام

«بحر الرمل».

ال�رشيف الر�ضي ،ديوان ال�رشيف الر�ضي ،ج� ،2ص 283؛ الأربلي ،التذكرة الفخرية،
�ص. 117
15154الدواداري ،كنز الدرر وجامع الغرر،ج� ،1ص217؛ الدجوي ،مو�سوعة النباتات الطبية
والعطرية� ،ص.328
15155العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص129؛ احلنفي ،تاريخ م�رص،
�ص.47
15156من�صور ،الدليل الكامل للأع�شاب والنباتات الطبية� ،ص.62
�15157أ�سامة بن منقذ� :شاعر وفار�س م�سلم ،ولد يف مدينة �شيزر على نهر العا�صي �شمال
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�سوريا ،عا�رص االحتالل الفرجني ،وزار القد�س عدة مرات �أثناء احتالل املدينة ،وله
عدة م�ؤلفات منها :كتاب االعتبار �أو حياة �أ�سامة ،وكتاب الع�صا ،وديوان �شعر بعنوان
املنازل والديار ،وتويف عام  584هـ1188 /م .ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،ج،5
�ص188ـ ،245كرات�شكوف�سكي� ،أ�سامة بن منقذ ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،ج� ،2ص
.581 579
15158مهذب الدين بن النقا�ش :طبيب م�سلم خدم يف البيمار�ستان الكبري يف دم�شق ،وعا�ش
فرتة يف م�رص و�أ�صبح طبيب ًا لل�سلطان �صالح الدين الأيوبي ،تويف بدم�شق عام574
هـ1178 /م ،ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء� ،ص.637 636
15159ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء يف طبقات الأطباء � ،ص. 637 636
16160العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص129؛ احلنفي ،تاريخ م�رص،
�ص.47
16161حتدث املتنبي (ت 354هـ 965 /م) عن الب�شام يف مدح ع�ضد الدولة ،فقال:
ومينحة الب�شامة والأراكا
				
ومينــع ثغره عن كل �صـــب
"البحر الوافر"  .املتنبي ،ديوان املتنبي ،ج� ،2ص.392
راجع كذلك :ابن حوقل� ،صورة الأر�ض� ،ص161؛ ابن منظور ،ل�سان العرب ج،12
�ص.50
16162ابن البيطار اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية ،ج� ،1ص148ـ149؛ الدجوي ،مو�سوعة
النباتات الطبية والعطرية� ،ص.328
.Maundeville, The Book of Sir Maundeville, P.15316163

16164من�صور ،الدليل الكامل للأع�شاب والنباتات الطبية� ،ص.62
16165ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية ،ج� ،1ص.149 148
16166الرتياق الفاروق� :أو الرتياق الكبري ،وهو نوع من العقاقري الطبية التي ركبها الأطباء
امل�سلمون ملعاجلة الأمرا�ض امل�ستع�صية ،وتتكون من ثمانني عن�رصاً حيواني ًا
ونباتياً ،حيث �شكل دهن البل�سان عن�رصاً رئي�س ًا فيها .ابن البيطار ،اجلامع ملفردات
الأدوية والأغذية ،ج� ،3ص90؛ �أبو البقاء �صدقة ،املر�شدة� ،ص.12 ،9،19
16167ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية ،ج� ،1ص147؛ الغ�ساين ،املعتمد يف
الأدوية املفردة� ،ص 26ـ.27
16168ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،12ص.50
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16169ابن البيطار ،اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية،ج� ،1ص148ـ.149
Sanuto, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy17170
.Land, P.59

17171ابن مكان�س :فخر الدين عبد الرحمن بن مكان�س احلنفي ،وزير مملوكي من �أ�صل
قبطي ،تويف عام 794هـ1392 /م.ابن حجر الع�سقالين� ،إنباء الغمر ب�أبناء العمر،
ج� ،1ص444 443؛ ابن تغري بردي ،املنهل ال�صايف وامل�ستويف بعد الوايف ،ج،6
�ص.109
17172ابن �إيا�س ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،ج ،1ق� ،1ص.57
17173العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار� ،ص80؛ ابن �إيا�س ،ن�شق الأزهار يف
عجائب الأقطار� ،ص.104
17174املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج� ،1ص.230
17175احلاكم ب�أمر اهلل :خليفة فاطمي توىل احلكم عام 386هـ996 /م ،كان �شخ�صية
غريبة الأطوار ،واتبع يف حكمه �سيا�سة متناق�ضة ،فقد ت�سامح ب�شكل وا�ضح مع �أهل
الذمة ،ثم غري هذه ال�سيا�سة وبالغ يف ا�ضطهادهم ،حيث �أمر عام 398هـ1007 /م
بهدم عدد من الكنائ�س منها كني�سة القيامة.اللمقريزي ،اتعاظ احلنفا ب�أخبار الأئمة
الفاطميني اخللفا ،ج� ،2ص123 3؛ ح�سن ،تاريخ الدولة الفاطمية� ،ص.206
17176املقريزي ،اتعاظ احلنفا ب�أخبار الأئمة الفاطميني اخللفا ،ج� ،2ص75؛ زيادة ،رواد
امل�رشق العربي� ،ص.54
17177لبنية ،من النباتات الطبية يف املدينة املنورة� ،ص .238 ، 232 231
17178قام بهذه الدرا�سات الدكتور جابر بن �سامل القحطاين عميد كلية ال�صيدلة ورئي�س
ق�سم العقاقري يف جامعة امللك �سعود.
17179القحطاين ،الب�شام تنظف الأ�سنان وت�شفي من احلكة اجللدية والقروح ،جريدة الريا�ض
2006م ،عدد .13951
18180لبنية ،من النباتات الطبية يف املدينة املنورة� ،ص .235
18181القحطاين ،الب�شام تنظف الأ�سنان وت�شفي من احلكة اجللدية والقروح ،عدد .13951
.Willibald ,The Travels of Willibald, P.2118182
,P.P. 68 – 71 . Von Suchem, Description of the Holy Land, Vol. XII18183
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املصادر واملراجع:
الكتب املقدسة:
1 .1القر�آن الكرمي .
2 .2الكتاب املقد�س «العهد القدمي  ،العهد اجلديد» .

أوالً– املخطوطات:
1 .1ابن �إيا�س ،حممد بن �أحمد (ت 930هـ1523 /م)  ،ن�شق الأزهار يف عجائب الأقطار،
مركز الوثائق واملخطوطات ،اجلامعة الأردنية ،رقم (. )113
�2 .2أبو البقاء �صدقة ،تاج الدين (؟)  ،املر�شدة ،جامعة اليبزيك ،املانيا ،رقم (.)Ms.or.366
3 . 3البكري� ،أبو ال�رسور حممد بن علي (ت 1060هـ1650 /م)  ،خمت�رص اخلطط
«قطف ا لإزهار من اخلطط وا لآثار» ،مركز الوثائق واملخطوطات ،اجلامعة
ا لأردنية ،رقم (.)34
4 .4احلنفي ،علي بن حممد (ت 1071هـ1608 /م)  ،تاريخ م�رص والقاهرة ،مركز الوثائق
واملخطوطات ،اجلامعة الأردنية ،رقم (. )470

ثانياً– املصادر العربية املطبوعة:
.1
.2
.3
.4
.5

1ابن الأثري ،علي بن �أبي الكرم (ت 630هـ1232 /م)  ،الباهر يف الدولة الأتابكية ،حتقيق
عبد القادر طليمات ،ط ،1دار الكتب احلديثة ،القاهرة1963 ،م.
2الأربلي ،فخر الدين عي�سى بن �أبي الفتح (ت 692هـ1292 /م) ،التذكرة الفخرية ،د .ن،
د.م1984 ،م.
3ابن �أبي �أ�صيبعة� ،أحمد بن القا�سم اخلزرجي (ت 668هـ1270 /م)  ،عيون الأنباء يف
طبقات الأطباء ،من�شورات دار احلياة ،بريوت1965 ،م.
4الأنطاكي ،داود بن عمر (ت 1008هـ1599 /م)  ،تذكرة �أويل الألباب اجلامع للعجب
العجاب 2 ،ج ،ط ،2القاهرة1899 ،م.
5ابن �إيا�س ،حممد بن �أحمد (ت 930هـ1523 /م)  ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور5 ،
جملدات ،حتقيق م�صطفى زيادة ،ط ،3الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة1983 ،
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1984م.
6 .6الباكوي ،عبد الر�شيد �صالح بن نوري (ت يف القرن9هـ15 /م)  ،كتاب تلخي�ص
الآثار وعجائب امللك القهار ،ترجمة �ضياء الدين بويناتوف ،دار العلم للن�رش،
مو�سكو1971،م.
7 .7ابن ب�سام ،حممد بن �أحمد املحت�سب (ت 542هـ1147 /م)  ،نهاية الرتبة يف طلب
احل�سبة ،حتقيق ح�سام الدين ال�سامرائي ،مطبعة املعارف ،بغداد1968 ،م.
8 .8البغدادي� ،أبو احل�سن علي بن �أحمد (ت 610هـ1213 /م)  ،كتاب املختارات يف الطب،
4ج ،ط ،3حيدر �أباد الدكن1944 ،م.
9 .9البغدادي ،عبد اللطيف بن يو�سف (ت 557هـ629 /م)  ،كتاب الإفادة واالعتبار ،حتقيق
�أحمد �سبانو ،ط ،1دار قتيبة ،دم�شق1983 ،م.
1010البغدادي ،عبد امل�ؤمن بن عبد احلق (ت 739هـ1338 /م)  ،مرا�صد االطالع يف �أ�سماء
الأمكنة والبقاع3 ،ج ،حتقيق علي البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والن�رش ،بريوت،
1955م.
1111البريوين� ،أبو الريحان حممد بن �أحمد (ت 443هـ1051 /م)  ،كتاب ال�صيدنة ،حتقيق
احلكيم حممد �سعيد �أورانا �إح�سان ،باك�ستان1973 ،م .
1212ابن البيطار� ،ضياء الدين �أبي حممد عبد اهلل املالقي (ت 646هـ1248 /م)  ،اجلامع
ملفردات الأدوية والأغذية2 ،ج ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1992 ،م.
1313ابن تغري بردي ،جمال الدين �أبو املحا�سن يو�سف (ت 874هـ1469 /م)  ،النجوم
الزاهرة يف ملوك م�رص والقاهرة16 ،ج ،حتقيق فهيم �شلتوت ،الهيئة امل�رصية العامة
للت�أليف والن�رش ،القاهرة1970 ،م.
 ، = =1414املنهل ال�صايف وامل�ستويف بعد الوايف6 ،ج ،حتقيق حممد حممد �أمني ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة1990 ،م.
1515جرير ،ابن عطية اخلطفي (ت؟ 114هـ732 /م)  ،ديوان جرير ،مراجعة كرم الب�ستاين،
دار �صادر ،بريوت ،د.ت.
1616ابن حجر الع�سقالين� ،شهاب الدين �أحمد بن علي (ت 852هـ1448 /م) � ،إنباء الغمر ب�أبناء
العمر4 ،ج ،حتقيق ح�سن حب�شي ،جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،القاهرة1998 ،م.
1717ابن حوقل� ،أبو القا�سم الن�صيبي (ت ق4هـ10 /م)  ،كتاب �صورة الأر�ض ،ط ،2مطبعة
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بريل ،ليدن1928 ،م.
1818ابن خلكان� ،شم�س الدين �أبو العبا�س �أحمد (ت 681هـ1282 /م)  ،وفيات الأعيان
و�أنباء �أبناء الزمان8 ،ج ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت1972 1968 ،م.
1919خليفة بن خياط� ،أبو عمرو بن �أبي هبرية (ت 240هـ 854 /م)  ،تاريخ خليفة بن
خياط ،حتقيق �أكرم �ضياء العمري ،ط ،2دار طيبة للن�رش والتوزيع1985 ،م.
2020ابن دقماق� ،إبراهيم بن حممـد (ت 809هـ1406 /م)  ،االنت�صار لوا�سطة عقد الأم�صار،
2ج ،ط ،1دار الأفاق اجلديدة ،بريوت ،د .ت.
2121الدوداري� ،أبو بكر بن عبد اهلل بن �أيبك (ت بعد عام 736هـ1335 /م)  ،كنز الدرر وجامع
الغرر9 ،ج ،حقق اجلزء الأول بريند راتكه ،املعهد الأملاين للآثار ،القاهرة1982 ،م.
2222الزبيدي ،املرت�ضى حممد بن عبد الرزاق (ت 1213هـ1898 /م)  ،ترويح القلوب يف
ذكر ملوك بني �أيوب ،حتقيق �صالح الدين املنجد ،ط  ،2دار الكتاب اجلديد ،بريوت،
1983م.
�2323سبط بن اجلوزي� ،شم�س الدين يو�سف (ت 654هـ1257 /م)  ،مر�آة الزمان يف تاريخ
الأعيان8 ،ج ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �أباد الدكن ،الهند1952 ،م.
2424ابن �سينا� ،أبو علي احل�سني بن علي (ت 428هـ1036 /م)  ،القانون يف الطب3 ،ج ،دار
�صادر ،بريوت ،د .ت.
�2525أبو �شامة ،عبد الرحمن بن �إ�سماعيل (ت 665هـ1267 /م)  ،كتاب الرو�ضتني يف �أخبار
الدولتني " النورية وال�صالحية "5 ،ج ،حتقيق �إبراهيم الزيبق ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة،
دم�شق1997،م.
2626ابن �شداد ،بهاء الدين �أبو املحا�سن يو�سف (ت 632هـ1234 /م)  ،النوادر ال�سلطانية
واملحا�سن اليو�سفية ،حتقيق جمال الدين ال�شيال ،ط ،1د .ن ،القاهرة1962 ،م.
2727ال�رشيف الر�ضي ،خلف �إبراهيم بن مو�سى (ت 406هـ1015 /م)  ،ديوان ال�رشيف
الر�ضي ،حتقيق �إح�سان عبا�س2 ،ج ،دار �صادر ،بريوت1994 ،م.
�2828شيخ الربوة الدم�شقي� ،شم�س الدين �أبي عبد اهلل حممد بن �أبي طالب( ،ت 727هـ/
1328م)  ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت1988 ،م.
2929ابن طولون� ،شم�س الدين حممد (ت 935هـ1546 /م)  ،مفاكهة اخلالن يف حوادث
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الزمان،ج ،1حتقيق حممد م�صطفى 2 ،ج ،دار �أحياء الكتب العربية ،القاهرة1962 ،م.
3030ابن الطوير ،عبد ال�سالم بن احل�سن (ت 617هـ1220 /م)  ،نزهة املقلتني يف �أخبار
الدولتني ،حتقيق �أمين ف�ؤاد ال�سيد ،ط ،1فرانت�س �شتايرن� ،شتوتغارت1992 ،م.
3131ابن عبد الظاهر ،حميي الدين (ت 692هـ1292 /م)  ،ت�رشيف الأيام والع�صور يف
�سرية امللك املن�صور ،حتقيق مراد كامل ،ط ،1ال�رشكة العربية للطباعة الن�رش ،القاهرة،
1961م.
 ، = =3232الرو�ض الزاهر يف �سرية امللك الظاهر ،حتقيق عبد العزيز اخلويطر ،ط ،1د .ن،
1976م.
3333العمري ،ابن ف�ضل اهلل (ت 749هـ1349 /م)  ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار،
حتقيق ردوروتيا كرافول�سكي ،ط ،1املركز الإ�سالمي للبحوث ،بريوت1986 ،م.
3434الغ�ساين ،امللك الظفر يو�سف بن عمر (ت 694هـ1294 /م)  ،املعتمد يف الأدوية املفردة،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت2000 ،م.
3535ابن قرة ،ثابت ،الدخرية يف علم الطب (ت 288هـ900 /م)  ،حتقيق �أحمد فريد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1998 ،1م.
3636القزويني ،زكريا بن حممد بن حممود (ت 682هـ1283 /م) � ،آثار البالد و�أخبار العباد،
ط ،1دار �صادر ،بريوت ،د .ت.
3737ابـن القالن�سي� ،أبو يعلى حمزة بن �أ�سد بن حممد (ت 555هـ1160 /م)  ،تاريخ دم�شـق،
حتقيق �سهيل زكار ،ط ،1دار ح�سان للطباعة والن�رش ،دم�شق1983 ،م.
3838القلق�شندي� ،أحمد بن علي بن �أحمد (ت  821هـ1418 /م) � ،صبح الأع�شى يف �صناعة
الإن�شا ،حتقيق حممد ح�سني �شم�س الدين 15 ،ج ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1987م.
3939ابن كنان ،حممد بن عي�سى (ت 1153هـ1740 /م)  ،حدائق اليا�سمني يف ذكر قوانني
اخللفاء وال�سالطني ،حتقيق عي�سى �صباغ ،ط ،1دار النفائ�س للطباعة والن�رش والتوزيع،
بريوت1991 ،م.
4040املتنبي� ،أبو الطيب �أحمد بن احل�سني (ت  354هـ965 /م)  ،ديوان �أبي الطيب املتنبي،
حتقيق م�صطفى ال�سقا� ،إبراهيم الأبياري ،عبد احلفيظ ال�سبتي ،مطبعة البابي احللبي،
القاهرة1971 ،م.
4141جمهول ،مفتاح الراحة لأهل الفالحة ،حتقيق حممد عي�سى �صاحلية و�إح�سان العمد ،ط،1
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ق�سم الرتاث العربي ،الكويت1984 ،م.
4242املقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي (ت 845هـ1441 /م)  ،اتعاظ احلنفا ب�أخبار الأئمة
الفاطميني اخللفا ،حتقيق جمال الدين ال�شيال ،ط ،2جلنة �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،وزارة
الأوقاف امل�رصية ،القاهرة1996 ،م.
� ، = =4343إغاثة الأمة بك�شف الغمة �أو تاريخ املجاعات يف م�رص ،م�ؤ�س�سة نا�رص للثقافة،
بريوت1980 ،م.
« ، = =4444اخلطـط املقريزية» كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار2 ،ج ،دار
�صادر ،بريوت  ،د.ت.
4545ابن مماتي� ،أ�سعد (ت 606هـ1209 /م)  ،كتاب قوانني الدواوين ،حتقيق عزيز عطية
�سوريال ،ط ،1مكتبة مدبويل ،القاهرة1991 ،م.
4646ابن منظور ،جمال الدين حممد بن �أبي الكرم( ،ت 711هـ1311 /م)  ،ل�سان العرب ،ط
 ،5دار �صادر ،بريوت1997 ،م.
4747نا�رص خ�رسو (ت  453هـ1061 /م) �سفر نامة ،ترجمة يحيى اخل�شاب ،ط ،1دار الكتاب
اجلديد ،بريوت1983 ،م.
4848النابل�سي ،عبد العني (ت 1143هـ1731 /م)  ،علم املالحة يف علم الفالحة ،ط ،1دار
الآفاق اجلديدة ،بريوت1979 ،م.
4949النويري� ،أبو العبا�س �أحمد بن عبد الوهاب (ت 732هـ1282 /م)  ،نهاية الأرب يف
معرفة فنون العرب 33،ج ،ط ،1د .ن ،القاهرة1990 ،م.
5050الهروي ،علي بن �أبي بكر (ت 611هـ1215 /م)  ،كتاب الإ�شارات �إىل معرفة الزيارات،
حتقيق جانني �سورديل طومني ،املعهد الفرن�سي ،دم�شق1953 ،م.
5151الوزان ،احل�سن بن حممد املعروف بليون الأفريقي (تويف بعد عام 957هـ1550 /م)
 ،و�صف �أفريقيا ،ترجمة حممد حجي وحممد الأخ�رض2 ،ج ،ط ،2دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت 1983م.
5252ياقوت احلموي� ،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل (ت 626هـ1228 /م)  ،معجم الأدباء،
 20ج ،دار الفكر للطباعة والن�رش ،دم�شق1980 ،م.
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 ، = =5353معجم البلدان 5 ،ج ،دار الكتاب العربي ،بريوت  ،د.ت.

ثالثاً– املصادر املعربة:
1 .1بور�شارد من دير جبل �صهيون ،و�صف الأر�ض املقد�سة ،ترجمة �سعيد البي�شاوي ،ط،1
دار ال�رشوق ،عمان1995 ،م.
2 .2دانيال الراهب ،رحلة احلاج الرو�سي دانيال الراهب يف الديار املقد�سة 1106ـ1107م،
ترجمة �سعيد البي�شاوي ورفيقه ،ط ،1د.ن ،عمان1992 ،م.
3 .3دي�سقورد�س ،مقدمة كتاب احل�شائ�ش والأدوية ،حتقيق �صالح الدين املنجد ،املطبعة
الها�شمية ،دم�شق1965 ،م.
4 .4ال�صوري ،وليم ،تاريخ احلروب ال�صليبية «الأعمال املنجزة فيما وراء البحار» 2 ،ج،
ترجمة �سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر ،دم�شق1990 ،م.
5 .5طافور ،رحلة طافور يف القرن اخلام�س ع�رش امليالدي ،ترجمة ح�سن حب�شي ،دار
املعارف مب�رص ،القاهرة1968 ،م.
6 .6فورزبورغ ،يوحنا ،و�صف الأرا�ضي املقد�سة يف فل�سطني ،ترجمة وتعليق �سعيد
البي�شاوي ،ط ،1دار ال�رشوق ،عمان1997 ،م.

رابعاً– املصادر باللغة اإلجنليزية:
Anonymous Pilgrims, translated by A.Stewart, P.P.T.S.,Vol. VI, London,
1896.
Fabri, F., The Wanderings of Felix Fabri, translated by A.Stewart,
P.P.T.S., Vols.VII- X, London, 1887- 1897.
Genevieve. B. ,Le Cartulaire du Chapitre Du Saint Sepulcre De Jerusalem,
Paris, 1984.
Josephus, F., The Jewish War ,Translation By: G.A. Williamson , Penguin
Classics , U.S.A, 1980 .
Maundeville, The Book of Sir Maundeville, A.D.1322- 1356, In Early
Travels in Palestine , Ed.Thomas Wright, London, 1848, P.P., 127- 282.
Meshullam Ben Menahem , The Travels of Rabbi Meshullam Ben R.
Menahem of Volterra, Jewish Travelars, P.P., 156- 208 .
Niccola Poggibonsi, Avoyage Beyond the Seas (1346- 1350) , Trans. By
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Bellorini & Others ,Jerusalem, 1945.
Sanuto.M, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy
Land, translated by A.Stewart, P.P.T.S.Vol. VII, London, 1896.
& Suriano, Francesco, Treatisa on the Holy Land, Trans by Theophilus
Others, Jerusalem, 1949.
Volney, M.C.F., Travels Throuh Syria In the Years 1783- 1784, 2Vols,
London, 1787.
Von Suchem, L., Description of the Holy Land, Tr. By A. Stewart, P.P.T.S.
Vol.XII, London, 1895.
Willibald, The Travels of Willibald, 721- 727A .D., In Early Travels in
Palestine , Ed.Thomas Wright, London, 1848, P.P., 13- 23.

8.
9.
10.
11.
12.

خامساً– املراجع:
�1 .1أني�س� ،إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،د.ن ،ط ،1د.ت.
2 .2الباز العريني ،ال�سيد ،املماليك ،ط ،1دار النه�ضة العربية ،بريوت1967 ،م.
3 .3البعلبكي ،منري ،املورد ،دار العلم للماليني1976 ،م.
4 .4ح�سن� ،إبراهيم ح�سن ،تاريخ الدولة الفاطمية ،ط ،2مكتبة النه�ضة امل�رصية ،القاهرة،
1985م.
5 .5الدباغ ،م�صـطفى مـراد ،بالدنا فل�سطني11 ،ج ،دار الهـدى ،كفر قرع1991 ،م.
6 .6الدجوي ،علي ،مو�سوعة النباتات الطبية والعطرية ،ط ،1مكتبة مدبويل ،القاهرة،
1996م.
7 .7زيادة ،نقوال ،رواد ال�رشق العربي يف الع�صور الو�سطى ،د.ن ،القد�س1934 ،م.
8 .8زيتون ،عادل ،العالقات االقت�صادية بني ال�رشق والغرب يف الع�صور الو�سطى ،ط،1
دم�شق للطباعة والن�رش ،دم�شق1980 ،م.
9 .9رن�سيمان� ،ستيفن ،تاريخ احلروب ال�صليبية3 ،ج ،ترجمة الباز العريني ،دار الكتب
العربية ،ط ،3بريوت1969 ،م.
�1010سعداوي ،نظري ،امل�ؤرخون املعا�رصون ل�صالح الدين الأيوبي ،مكتبة النه�ضة امل�رصية،
القاهرة1962 ،م.
1111طال�س ،م�صطفى ،ورود ال�شام ،ط ،1طال�س للدرا�سات والرتجمة والن�رش ،دم�شق،
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1986م.
1212عا�شور� ،سعيد عبد الفتاح ،م�رص وال�شام يف ع�رص الأيوبيني واملماليك ،دار النه�ضة
العربية ،بريوت1972 ،م.
1313عاقل ،نبيه ،تاريخ خالفة بني �أمية ،ط ،3دار الفكر ،دم�شق1975 ،م.
1414الع�سلي ،كامل جميل ،مقدمة يف تاريخ الطب يف القد�س ،ط ،1اجلامعة الأردنية ،عمان،
1994م.
1515عمران ،حممود �سعيد ،معامل تاريخ �أوروبا يف الع�صور الو�سطى ،دار النه�ضة العربية،
بريوت ،ط1986 ،2م.
1616عنان ،حممد عبد اهلل ،م�ؤرخو م�رص الإ�سالمية وم�صادر التاريخ امل�رصي ،م�ؤ�س�سة
خمتار للن�رش والتوزيع ،القاهرة 1991 ،م.
1717عو�ض ،حممد ،من �إ�سهامات الطب العربي الإ�سالمي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة،
1997م.
1818غليوجني ،بول ،عبد اللطيف البغدادي طبيب القرن ال�ساد�س الهجري �شخ�صيته� ،إجنازاته،
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1985 ،م.
1919غوامنة ،يو�سف ،تاريخ نيابة بيت املقد�س يف الع�رص اململوكي ،ط ،1دار احلياة للن�رش
والتوزيع ،الزرقاء ،الأردن1982 ،م.
2020كرات�شكوف�سكي� ،أغناطيو�س ،تاريخ الأدب اجلغرايف العربي ،ترجمة �صالح الدين عثمان
ها�شم ،مراجعة �إيغور بليايف 2 ،ج ،مو�سكو لينيغراد1957 ،م.
2121يل �سرتاجن ،جي ،فل�سطني يف العهد الإ�سالمي ،ترجمة حممود عمايرة ،ط ،1وزارة الثقافة
والإعالم ،عمان1970 ،م.
2222ماجد ،عبد املنعم ،الع�رص العبا�سي الأول ،مكتبة الأجنلو امل�رصية1973 ،م.
 ، = =2323نظم الفاطميني ور�سومهم يف م�رص ،ط ،1مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة،
1964م.
2424مقبول� ،أحمد مقبول ورفاقه ،كيمياء النباتات الطبية ،ط ،1املركز العربي للخدمات،
عمان1995 ،م.
2525من�صور� ،أحمد ،الدليل الكامل للأع�شاب والنباتات الطبية ،ط ،1الأهلية للن�رش والتوزيع،
عمان2004 ،م.
2626هنت�س ،فالرت ،املكاييل والأوزان الإ�سالمية وما يعادلها يف النظام املرتي ،ترجمة
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.م1970 ، عمان، من�شورات اجلامعة الأردنية،1 ط،كامل الع�سلي

:سادساً– املراجع باللغة اإلجنليزية
1.

- Beagon, Mary, Roman Nature,The Thought of Pilny The Elder,Oxford
Classical Monographs, Clarendon Press Oxford, 2008.

2.

Dueck, D., Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome,
Taylor&Francise- library, London, 2003.

3.

Edler ,A., Jewish Travelars in the Middle Ages ,The Broadway Travellers,
N.Y., 1987.

4.

- Hamilton, B.,The Latin Church in the Crusader States, London, 1980.

5.

- Heyd, W., Histoire du Commerce du Levant Au Moyen Age, II Tome,
Paris, 1936.

6.

Laurel, AB., The Truth: About the Five Primary Religions & The Seven
Rules of Any Good Religion, Published By: Oracle Institute, U.S,A,
2005.

7.

Peter ,C. & D'Ancona, M., The Emmaus Mystery: Discovering Evidence
for the Risen Christ , London, 2006.

8.

- Prawer, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972.

9.

- Runciman, S.,The Pilgrimages to Palestine before 1095,Ed.by K.M
.Setton, A History of the Crusades, University of Pennsylvania Press. Vol.
1, P.P., 68- 78.

10.

Safrai, Ze’ev, The Economy of Roman Palestine, London, 1994.

11.

Shakespeare, B., Antony and Cleopatra, Published by: Simon &Schuster,
N.Y. 1999.

:سابعاً– املقاالت العربية والتقارير
.م2008 /10 /14  بتاريخ،تقرير وكالة الأنباء الأردنية برتا1 .1
 امل�ؤمتر الدويل، الطب العربي يف فل�سطني زمن الفاطميني والأيوبيني، خلف،حمارنة2 .2
.26 3  �ص،2  جملد، اجلامعة الأردنية،الثالث لتاريخ بالد ال�شام
.88  �ص، قامو�س الكتاب املقد�س، بل�سان، توفيق،�صالح3 .3
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4 .4كرات�شكوف�سكي� ،أ�سامة بن منقذ ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،ج� ،2ص.581 579
5 .5لبنية ،حميي الدين من النباتات الطبية يف املدينة املنورة "الب�شام" ،عدد ،18جملة
مركز بحوث املدينة املنورة ،املدينة املنورة2004 ،م� ،ص 225ـ.240
6 .6القحطاين ،جابر بن �سامل ،الب�شام تنظف الأ�سنان وت�شفي من احلكة اجللدية والقروح،
جريدة الريا�ض� 11 ،شعبان 1427هـ� 4 /أيلول 2006م ،العدد .13951

ثامناً– املقاالت باللغة اإلجنليزية:
Brinner,W.M., Ibn Iyas, EI2.,Vol. III, P.P., 812- 813.
Feliks. J, Balsam,E.J: Ecyclopedia Judaica ,Vol, 4, P.P., 142- 143.
Hintz, F., Dhira, E.I2: Ecyclopedia of Islam, New Edition,Vol. II, P.P.,
231- 232.
Maya – Shatzmiller,C., Marinids, E. I2.,Vol ., II, P.P., 571 – 574.
Rosenthal,A., Iben Al- Athir, E. I2.,Vol.III.,P.P., 723- 725.
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ملحق ()1
زيارة وليبالد �إىل فل�سطني
و�إخراج البل�سان بطريق �رسية
لقد ا�شرتى وليبالد عند وجوده يف القد�س دهن البل�سان ،وعب�أ قارورة منه و�أحكم
�إغالقها ،ثم �أخذ قارورة �أكرب حجم ًا وعب�أها بالقار " الزيت ال�صخري" ،وق�ص ع�صـا �صغرية
بحيث تغطي فتحة القارورة ،وعندما و�صل املغادرون �إىل �صور �أوقفهم املوظفون ،وفت�شوا
�أمتعتـهم بحث ًا عن �أية ممنوعات وكان يحكم باملوت على من يحمل مثل هذه املمنوعات،
ومنها دهن البل�سان  ،وملا فتحوا القارورة الكبرية ،و�شموا رائحة القار ،مل يجدوا البل�سان
ولذلك �سمحوا لهم باملرور (. )182

ملحق ()2
حديقة البل�سم يف املطرية
"  ...بالقرب من القاهرة ويف اجلهة املقابلة لل�صحراء ال�سورية تقع حديقة البل�سم،
وملقى يف و�سطها ن�صف حجر ،ولي�ست ذات �أ�سوار قوية ،ويف هذه احلديقة خم�سة �آبار
ت�سقي �أ�شجار البل�سم ،ولكل �شجرة حار�س خا�ص يغ�سلها ويغطيها وينظفها بعناية كما يفعل
بج�سمه ،وهذه الأ�شجار ال تنمو عالياً ،ولها ورقات ذات ثالثة �أ�سطح ،ويف بداية �شهر �آذار
وقت بداية �رسيان الدهن بعروقها تتم مراقبتها بعناية ،وعندما تن�ضج يتم قطع �أغ�صان
الأ�شجار وجرحها كما يفعل ب�أ�شجار الكرمة ،ومن هذه اجلروح يتم ا�ستخال�ص البل�سم،
ويربط فنجان نحا�سي حول كل قطع ليتم جتميع البل�سم املت�ساقط منه. ...
 ...ويف وقت جرح البل�سم يح�رض اخلليفة بنف�سه ،وال ي�ستطيع �أحد �أخذ قطرة من البل�سم
�سواه ،ويح�رض مو�سم القطاف ال�سفراء والأمراء الأجانب ،ويعطي كل واحد منهم ك�أ�س ًا
�صغرية �صنعت خ�صي� ًصا لهذه املنا�سبة ممتلئة بالبل�سم امل�ستخرج ،والذي يعتقد �أنها �أثمن
من اجلواهر ،وبعد �أن يتم ا�ستخال�ص البل�سم يقطع اجلناينية الأغ�صان ويغلونها يف املاء،
فيطفو دهن البل�سم على �سطح املاء مثل الزيت فت�ؤخذ بامللعقة ،وتو�ضع يف �أنبوب ،وترتك
لفرتة من الزمن ،وهذا البل�سم له قيمة عظيمة ،...ولكن البل�سم امل�ستخرج من ال�شجر �أعظم
قيمة منه. )183 ( "...
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